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Secretaria-Geral Nº 589/2018
Conselho
da Magistratura
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
Despacho
DO RELATOR
legais que lhe são conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Processo
Administrativo
Considerando
o que consta nos processos eletrônicos SEI descritos abaixo,
NúmeroRdo
Processo
ES
O L V E: :0000251-05.2018.8.22.0000
CONCEDER
de licença prêmio por assiduidade aos servidores abaixo relacionados, pertencentes ao
Processo
de Origemgozo
: 7000031-31.2018.8.22.0017
Quadro de Pessoal
Permanente
do Poder
Judiciário, nos termos do art. 123 da LC 068/92.
Comunicante:
Alencar
das Neves
Brilhante
Aquisitivo
Comunicado: Conselho da Magistratura do Tribunal de Justica do Estado
Rondonia
Período dePeríodo
Quantidade
Nome
Cadastro
Processo SEI
Lotação
Lustro
de dias
Aquisitivo
Data Inicial Data Final
Relator:Des. Renato Martins Mimessi
Cartório
do
Juizado
Vistos.
ANA MARIA DA
Especial Cível e
BATISTA 206238-0 0000622-19.2018.8.22.8002
1º
2011/2016 23/07/2018 21/08/2018 30
Criminalter
da Comarca
OSILVA
MM. Alencar
das Neves Brilhante, informa
declarado-se
suspeito nos autos n. 7000031MATEUS
de Ariquemes/RO
31.2018.8.22.0017, nos termos do art. 145, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.
Centros Judiciários
NATALIA CRISTINA
Pois
bem.AGUIAR 2052130 0000799-71.2018.8.22.8005 de Solução de 1º
CUNHA
2009/2014 16/07/2018 14/08/2018 30
Conflitos e Cidadania
ARODRIGUES
Resolução n. 82/2009 do CNJ, que prevê a necessidade
do magistrado declinar os motivos pelos quais
Cível - Ji-Paraná/RO
seMARTA
declarou
suspeito, encontrava-se suspensa
em Psicossocial
razão de decisão liminar proferida no mandado de
Núcleo
PRISCILA
205370-5 0000367-61.2018.8.22.8002 da
Comarca 1º
2009/2014 30/07/2018 25/10/2018 88
CAMBUI MILANI
segurança
nº 28215,
de relatoria do Ministro Ariquemes/RO
Carlos Ayres
Britto, contudo,
referida ordem foi revogada
pelo
e.
Ministro
Teori
Zavascki,
que
extinguiu
o
feito
por
não
ser
caso
de Mandado de Segurança
Seção
de entender
Gestão
M A R C O S
2059797
de
Processos
e 2º
2010/2015 23/07/2018 21/08/2018 30
YOSHIMINEpublicada
FILHO
(decisão
no Dje0013372-59.2018.8.22.8000
de 10/08/2015).
Qualidade
Ocorre
CNJ enviou ofício aos tribunaisCartório
do país
a exigência de declinar os motivos
M A R I Âque
N G EoL A
da 2ª reforçando
Vara
CHAVES
DOS 205357-8 0015735-19.2018.8.22.8000 Cível da Comarca de 1º
2009/2014 16/07/2018 14/08/2018 30
pelos
quais
o
magistrado
se
declarou
suspeito.
Todavia,
o
Ministro
Teori
Zavascki suspendeu, em liminar
SANTOS
Ji-Paraná/RO
proferida
no mandado de segurança nº 34316, os efeitos do referido Ofício Circular 22/2016 por entender
Registre-se.
que a regra
do Conselho Nacional de Justiça é incompatível com o artigo 145, parágrafo 1º, do novo
Cumpra-se.
Código de Processo
Civil, segundo
o qual
“poderá o juiz
suspeito DOMINGUES
por motivo de TEIXEIRA,
for íntimo,
Documento
assinado
eletronicamente
pordeclarar-se
SÉRGIO WILLIAM
sem necessidadeSecretário-Geral
de declarar suasdorazões”.
Tribunal de Justiça, em 30/07/2018, às 12:06, conforme art. 1º, III,
Ademais, o teor “b”,
da referida
resolução é também objeto das ADIs nº 4.260 e 4.266, sob a relatoria da
da Lei 11.419/2006.
Ministra Rosa Weber, as quais encontram-se ainda pendentes de julgamento.
A autenticidade
do adocumento
podeacerca
ser conferida
no site http://sei.tjro.jus.br/sei/
Sob tais circunstâncias,
considerando
forte discussão
da (in)constitucionalidade
do regramento,
entendo prudentecontrolador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
que se mantenha, ao menos por ora, o entendimento até então prevalecente no âmbito
informando
o código
verificador 0686779e
o código
CRC 7D919AD3.
deste Conselho no
sentido de
ser desnecessário
o Juiz explicitar
o motivo
de sua decisão de afastar-se
do processo por motivo de foro íntimo.
Portaria Secretaria-Geral Nº 696/2018
Neste sentido, a propósito:
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
MANDADO
LIMINAR.
SUSPEIÇÃO.
MAGISTRADO.
MOTIVAÇÃO.
legais que lheDE
sãoSEGURANÇA.
conferidas pela Portaria
Presidência
n. 911/2017,
publicada noFORO
DJE n. ÍNTIMO.
089 de 17/05/2017,
O magistrado
está desobrigado
a declinar
motivos
da0014492-40.2018.8.22.8000,
suspeição declarada no processo, mas se o
Considerando
o que consta no
processo os
eletrônico
SEI
Conselho
Magistratura,
órgão censor que disciplina a atuação dos juízes, solicitou explicações, tem
R Eda
SO
L V E:
o magistrado
o dever de
prestá-las.
Segurança,
N.tratar
20000020040051480,
Rel.
Des. Sebastião
INTERROMPER,
a pedido,
licença(Mand.
sem vencimentos
para
de interesse particular,
concedida
através da
Portaria Secretaria-Geral
Nº 1277/2017, publicada no DJE n. 223 de 04/12/2017, ao servidor VITOR LIMA FLOR DA
Teixeira
Chaves, J. 06/09/2004)
SILVA, cadastro 2062089,
TécnicoMOTIVO
Judiciário,DE
lotando-o
Gabinete
da Secretaria
de Gestão de Pessoas/SGE, com
MAGISTRADO.
SUSPEIÇÃO.
FORO no
ÍNTIMO.
ATO
RELEVANTE.
retroativos
a 09/07/2018.
Aefeitos
suspeição
por motivo
de foro íntimo deve observar a ocorrência de ato relevante e, na ocorrência, deve
Registre-se.
o magistrado afastar-se da função jurisdicional. (Processo Administrativo n. 00124590220108220000,
Cumpra-se.
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, J. 26/11/2010)
Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA,
Pelo exposto, em conformidade com o art. 153, XII do RITJ/RO, acolho a declaração de suspeição
Secretário-Geral do Tribunal de Justiça, em 30/07/2018, às 12:06, conforme art. 1º, III,
e determino anotação da presente nos assentamentos funcionais do magistrado, o que faço
“b”, da Lei 11.419/2006.
monocraticamente, com base em posição solidificada deste Tribunal de Justiça.
Publique-se e cumpra-se,
em seguida
arquive-se. pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/
A autenticidade
do documento
Porto Velho, 22 de
janeiro de 2018
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
Desembargador informando
Renato Martins
Mimessi
o código
verificador 0796797e o código CRC 9869F491.
Relator

Este diário
diário foi
foi assinado
assinado digitalmente
digitalmente consoante
consoante aa Lei
Lei 11.419/06.
11.419/06. O
O documento
documento eletrônico
eletrônico pode
pode ser
ser encontrado
encontrado no
no sítio
sítio do
do Tribunal
Tribunal de
de Justiça
Justiça do
do Estado
Estado de
de
Este
Rondônia,endereço:
endereço:http://www.tjro.jus.br/novodiario/
http://www.tjro.jus.br/novodiario/
Rondônia,
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Portaria Secretaria-Geral Nº 699/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta nos processos eletrônicos SEI descritos abaixo,
R E S O L V E:
DESLIGAR os estudantes abaixo relacionados, do Quadro de Estagiários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, termos do Art.
25, inciso III da Resolução n. 026/2012-PR.
Nome

Cadastro

THIAGO ALVES SIRIOLI BRANDÃO

8048380

RHAESSA BAYERL SILVANO

8053510

LARA CAROLINE BARROS DAMASCENO

8051640

GUILHERME PAULA CÂNDIDO

8049742

FELIPPE IVON TOMAZ AZEVEDO GAMBARRA

8053502

MATHEUS DE ARAUJO CARVALHO MACHADO

8049653

Lotação
Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca
de Colorado do Oeste/RO
Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca
de Vilhena/RO
Departamento de Distribuição
Cartório Criminal da Comarca de Santa
Luzia d’Oeste/RO
Cartório da 2ª Vara Criminal da Comarca
de Vilhena/RO
Gabinete da SJ

Processo SEI

Efeitos

0000268-61.2018.8.22.8012

10/07/2018

0000815-95.2018.8.22.8014

24/07/2018

0015939-63.2018.8.22.8000

24/07/2018

0000282-27.2018.8.22.8018

05/07/2018

0000821-05.2018.8.22.8014

24/07/2018

0015926-64.2018.8.22.8000

23/07/2018

Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA, Secretário-Geral do Tribunal de
Justiça, em 30/07/2018, às 12:06, 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 0805793e o código CRC A189AF65.
Portaria Secretaria-Geral Nº 700/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta no protocolo eletrônico SEI 0016119-79.2018.8.22.8000,
R E S O L V E:
RELOTAR a servidora LUCIARA FREIRE ROCHA, cadastro 2043726, Técnica Judiciária, padrão 15, da Seção de Registro,
Autuação e Arquivamento de Processos/DGP/SGP para a Seção de Registro e Controle de Benefícios/DGP/SGP, com efeitos retroativos a
26/07/2018.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA, Secretário-Geral do Tribunal de
Justiça, em 30/07/2018, às 12:06, 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 0808802e o código CRC 77066AD6.

Portaria Secretaria-Geral Nº 701/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta no processo eletrônico SEI 0014979-10.2018.8.22.8000,
R E S O L V E:
EXCLUIR a estudante LIBIA NEVES DE ARAUJO, cadastro 8051941, lotada na Divisão de Aquisição e Contratação/DEC/SA, da
Portaria Secretaria-Geral Nº 684/2018, publicada no DJE n. 131, de 18/07/2018, que desligou estudantes do Quadro de Estagiários do Poder
Judiciário do Estado de Rondônia, termos do Art. 25, inciso I da Resolução n. 026/2012-PR, mantendo-se inalterado os demais termos da
portaria.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA, Secretário-Geral do Tribunal de
Justiça, em 30/07/2018, às 12:06, 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 0808834e o código CRC B8A0F7D0.

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
TRIBUNAL PLENO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Eurico Montenegro
Processo:
0801985-55.2018.8.22.0000
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - PJe
Relator: Desembargador Eurico Montenegro Júnior
Requerente : Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia
Requerida : Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Vistos.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido
cautelar (ID 4136490), ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça
do Estado de Rondônia, em face do Parágrafo Único do art. 1º, da
Lei Complementar n. 822, de 12 de maio de 2015, do Estado de
Rondônia, a seguir transcrito:
Art. 1º Ficam criados e incorporados ao Quadro Administrativo
do Ministério Público, constante no Anexo I, Parte II, da Lei
Complementar n. 303, de 2004, 30 (trinta) cargos efetivos de
motorista de Nível Médio completo, Classe A a C, Referência 1 a
30, conforme anexo I desta Lei Complementar.
Parágrafo único. Aos servidores públicos efetivos integrantes
de cargo de motorista nível fundamental, será assegurada a
equiparação salarial com os cargos criados no caput, criando uma
gratificação, onde deverá ser incorporada com a aposentadoria
dos atuais ocupantes destes cargos, estendendo-se também aos
aposentados.
Aduz o requerente, em síntese, que a referida Lei Complementar
teve origem em razão da proposta de alteração de LC n. 303/04,
feita pelo Autor desta ADI, a qual posteriormente virou o Projeto de
Lei Complementar n. 013/15. Anota que na redação original não
existia o impugnado Parágrafo Único, o qual fora incluído por meio
de Emenda apresentada por Deputado Estadual, durante o trâmite
do PLC n. 013/15 e sancionado pelo Governador do Estado.
Sustenta que o Parágrafo Único, ao equiparar os servidores públicos
de nível fundamental aos de nível médio, gera efeitos financeiros
imprevistos e indesejados ao Órgão Ministerial, bem como viola a
vedação constitucional à equiparação remuneratória (art. 37, XIII,
CF) e, via de consequência, inobserva a Constituição Estadual (art.
1º, CERO).
Ademais, alega que a normativa tratou de regime jurídico dos
servidores do Estado, matéria de reserva legislativa, de tal sorte
que entende que o parágrafo acrescido pela mencionada emenda
padece de inconstitucionalidade formal e material.
Requer medida cautelar para suspender o citado ato normativo.
No mérito, pugna pela total procedência da ADI, declarandose a inconstitucionalidade do Parágrafo Único, do art. 1º, da Lei
Complementar Estadual n. 822/2015.
É o relato necessário.
Passo à análise da medida cautelar.
Reconhecendo a relevância da matéria, qual seja, a equiparação
salarial referente aos servidores públicos (motoristas) do Ministério
Público do Estado de Rondônia, e de seu especial significado para
a ordem social e a segurança jurídica, dou ao feito o rito do art. 12
da Lei n. 9.868/1999.
Solicitem informações, no prazo de 10 (dez) dias, ao ProcuradorGeral da Assembleia Legislativa, sobre o alegado na inicial.
Em seguida, manifestem-se, sucessivamente, o Procurador-Geral
do Estado e o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia,
no prazo de 5 (cinco) dias.
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Após, decorridos os prazos, com ou sem manifestação, venham
conclusos os autos.
Publique-se.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Juiz Convocado Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Relator em substituição
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Daniel Lagos
Processo: 0801336-61.2016.8.22.0000 - MANDADO DE
SEGURANÇA (120)
Relator: DANIEL RIBEIRO LAGOS
Data distribuição: 09/05/2016 17:50:31
Impetrante: JULIANO CLEVERTON GHISI e outros
Advogados do(a) IMPETRANTE: PAMELA DAIANA ABDALLA
COSTA GHISI - OAB RO-5916, ELIVANIA FERNANDES DE LIMA
- OAB RO-5433
Impetrado: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Considerando a comprovação da obrigação determinada no
acórdão (ID. 3814144), arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, julho de 2018.
(e-sig.) Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Marialva Henriques Daldegan
Mandado de Segurança n. 00801596-07.2017.8.22.0000 - PJe
Impetrante : Estado de Rondônia
Procuradores: Juraci Jorge da Silva (OAB/RO 528), Gláucio Puig
de Mello Filho (OAB/RO 6.382) e outros
Impetrado : Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia
Relatora originária : Desembargadora Marialva Henriques Daldegan
Bueno
Relator para o acórdão: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça para processamento
do recurso ordinário, nos termos do art. 1.028, § 3º, do Código de
Processo Civil.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, julho de 2018.
(e-sig.) Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Miguel Mônico
Mandado de Segurança n. 0801895-52.2015.8.22.0000 - PJe
Interessado : Estado de Rondônia
Procuradores : Juraci Jorge da Silva (OAB/RO 528), Tais Macedo
de Brito Cunha (OAB/RO 6.142) e outros
Impetrante : Ministério Público do Estado de Rondônia
Impetrado : Corregedor dos Presídios da Comarca de Porto Velho
Relator : Desembargador Miguel Monico Neto
Subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, julho 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

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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1ª CÂMARA CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Cível / Gabinete Des. Raduan Miguel
Agravo de Instrumento n. 0802033-14.2018.8.22.0000 (PJE2ºGRAU)
Origem: 7032396-26.2017.8.22.0001 - Porto Velho / 6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais
Agravante: Santo Antônio Energia S.A.
Advogados: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21.026), Juliana
Savenhago Pereira (OAB/RO 7.681), Everson Aparecido Barbosa
(OAB/RO 2.803), Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5.082),
Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3.861)
Agravados: Elton Melo da Silva, Perla Jussara da Silva Souza, E.
C. S. D. A. e E. A. M. D. S.
Advogados: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1.996) e
Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2.479)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Data distribuição: 25/07/2018
Decisão
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santo Antônio
Energia S/A contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais da comarca de Porto Velho
que, nos autos de obrigação de fazer cumulada com indenizatória
por danos danos materiais e morais ajuizada por Élton Melo da
Silva e outros, inverteu o ônus da prova com fundamento na teoria
da carga dinâmica do ônus probatório.
Em suas razões a agravante defende que os custos com a
perícia devem ser custeados pela parte autora quando a houver
requerido, ou ainda rateada entre as partes quando for o caso, não
se justificando que apenas a requerida arque integralmente com
as despesas. Acrescenta que o pedido dos agravados tem cunho
patrimonial (indenização em função do prejuízos adquiridos devido
a alagação supostamente causada pela construção da Usina) e
que apesar de tangenciar o direito ambiental, depende de provas
que só podem ser produzidas pelos agravados, já que ao autor
cabe o ônus de comprovar o seu direito, motivo porque entende
não ser aplicável a inversão do ônus probatório. Pugna, ao final,
pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da
decisão agravada para afastar a inversão do ônus probatório.
É o relatório.
A atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento só se
dará em situações que possam resultar em dano grave, de difícil
ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de
provimento do recurso.
No caso em análise, tenho que não demonstrados os requisitos para
a sua concessão (possibilidade de a decisão causar dano grave, de
difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade
de provimento do recurso), mormente diante do entendimento
desta Corte de que aplicável ao caso a inversão do ônus da
prova em decorrência do princípio da precaução e teoria da carga
dinâmica do ônus da prova em casos como o presente, cabendo
ao potencial poluidor demonstrar a segurança da sua atividade ao
meio ambiente e a terceiros afetados por suas atividades.
Ante o exposto, deixo de atribuir efeito suspensivo ao recurso.
Oportunizo aos agravados prazo para se manifestarem nos autos,
a fim de estabelecer o contraditório e garantir a ampla defesa,
nos termos do artigo 1.019, II, do CPC, facultada ainda a juntada
de documentação que entender necessária ao julgamento do
recurso.
Comunique-se ao juiz da causa.
Após, retornem os autos conclusos.
Porto Velho, data da assinatura digital.
Desembargador Raduan Miguel Filho
Relator
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Cível / Gabinete Des. Sansão Saldanha
Apelação n. 0002203-48.2011.8.22.0102 (PJE-2º GRAU)
Origem: 0002203-48.2011.8.22.0102 / Porto Velho - 3ª Vara de
Família
Apelante: A. J. B. P.
Advogados: D’Stefano Neves do Amaral (OAB/RO 3.824), Alberto
José Beira Pantoja (OAB/RO 409), Jairo Pelles (OAB/RO 1.736) e
Giuliano de Toledo Viecili (OAB/RO 2.396)
Apelado: A. C. B.
Advogados: Anísio Feliciano da Silva (OAB/RO 36-A) e Sandra
Maria Feliciano da Silva (OAB/RO 597)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Data distribuição: 18/07/2017
Visto.
O Desembargador Sansão Saldanha profere despacho ID 3688075
encaminhando o feito à Vice-Presidência, alegando haver prevenção
destes autos à relatoria do Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia,
sob o argumento de que este primeiro conheceu da matéria
através do Agravo de Instrumento nº0004244-61.2015.8.22.0000.
Examinados.
Decido.
Em análise dos presentes autos, verifico que em relação ao
processo de origem foi interposto Agravo de Instrumento
nº0004244-61.2015.8.22.0000 distribuído em 11/05/2015 por
sorteio a relatoria do Des. Marcos Alaor, que monocraticamente
negou seguimento ao recurso por ser manifestamente inadmissível.
Diante do exposto, entendo que a decisão acima por si só, não
possui o condão de gerar prevenção a estes autos, razão pela qual,
determino a devolução dos autos ao relator Des. Sansão Saldanha.
Porto Velho, 25 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO
Agravo de Instrumento n. 0801847-88.2018.8.22.0000 (PJE)
Origem: 0010896-91.2015.8.22.8.22.0001 - Porto Velho /6ª Vara
Cível
Agravante: BLOCK INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS
DE CIMENTO LTDA
Advogados: JOSE BERNARDES PASSOS FILHO (OAB/RO 2450),
JANAINA CANUTO DE OLIVEIRA (OAB/RO 5516)
Agravada: IZABEL MARIA FERNANDES FREITAS
Advogados: MARA DAYANE DE ARAUJO ALMADA (OAB/RO
4552), ADRIANA DE KASSIA RIBEIRO PIMENTA (OAB/RO 4708)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Distribuído por sorteio em 04/07/2018
Decisão
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BLOCK
INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
em face da sentença proferida na ação de cobrança nº 001089691.2015.8.22.0001, em trâmite na 6ª Vara Cível, que rejeitou
as preliminares de ilegitimidade passiva, carência da ação e
impugnação à gratuidade judiciária.
Inconformado, o agravante agrava ao argumento de que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo, pois não responde pelos
valores cobrados, já que o contrato não possui validade por ter
sido assinado por sócio que não tinha poderes para tanto, motivo
porque deve haver a denunciação à lide do ex-sócio Osvaldo.
Também argumenta que não foram preenchidos os requisitos
necessários para a ação de cobrança, porquanto ausente título de
obrigação certa, líquida e exigível, de forma que o reconhecimento
da carência da ação é medida que se impõe.
Ao final, sustenta que a agravada não precisa de gratuidade
judiciária, vez que possui condições de arcar com as despesas
processuais.
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Assim, pugnou pelo efeito suspensivo nos seguintes termos:
“requer que sejam conhecidas as preliminares de ilegitimidade
passiva e denunciação a lide, carência da ação e revogação da
concessão de gratuidade da justiça considerando os documentos
anexas na defesa pela Agravante que comprovam a ausência de
hipossuficiência da Agravada, ausência de título exigível, líquido e
certo.”
É o relato.
Decido.
Em síntese, o caso dos autos versa sobre pretensão de reformar
a decisão de primeiro grau proferida na fase de saneamento do
processo que rejeitos as preliminares e impugnação de gratuidade
judiciária.
No entanto, com a entrada em vigor do novo Código de Processo
Civil houve alteração da sistemática recursal até então vigente, com
a extinção de alguns recursos, como, por exemplo, o agravo retido
e os embargos infringentes, bem com a restrição das hipóteses
de cabimento do agravo de instrumento, o qual apresenta um rol,
prima facie, taxativo de decisões que desafiam o referido recurso.
Dispõe o art. 1.015 do novo Codex:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.”
Da leitura atenta dos incisos do artigo acima transcrito, constata-se
a ausência de previsão de agravo de instrumento para a hipótese
de impugnação à gratuidade judiciária.
Somente é cabível agravo de instrumento da decisão que rejeita
o pedido de gratuidade ou acolhe o pedido de sua revogação,
sendo certo que a decisão que indefere a impugnação não cabe a
interposição do presente recurso.
Ao que tudo indica, ainda que se possa criar certos embaraços,
o legislador relegou a impugnação das decisões às quais não
haja previsão de agravo, para momento posterior, dispondo que
estas questões não serão cobertas pela preclusão e deverão ser
alegadas em preliminar de razões e/ou contrarrazões do recurso
de apelação, conforme inteligência do art. 1.009, §§ 1º e 2º, do
NCPC, vejamos:
“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão
a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são
cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões.
§ 2º Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em
contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze)
dias, manifestar-se a respeito delas.” (destaquei)
Destaca-se que tais previsões se aplicam ao recurso ora sob
análise, uma vez que interposto já sob a vigência da nova lei
processual, a qual possui aplicação imediata, respeitado os atos
jurídicos já praticados, as situações jurídicas consolidadas sob a
vigência da norma revogada e as disposições transitórias na nova
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lei processual, conforme se extrai dos arts. 14 e 1.046, do NCPC.
Sendo assim, o recurso deve ser conhecido parcialmente, apenas
em relação à questão da ilegitimidade passiva e da carência de
ação.
A decisão agravada foi assim fundamentada:
“Saneando e promovendo a organização do processo, inicialmente,
por necessário, frente ao contexto do processo, HOMOLOGO o
pedido de desistência da ação, em relação ao Requerido Osvaldo
De Almeida Júnior, e em consequência, julgo extinto o processo,
com fundamento no art. 485, VIII, ambos do Código de Processo
Civil.
No mais, por oportuno passo a me manifestar sobre as matérias
articuladas em sede de preliminar.
Ilegitimidade Passiva
A Requerida ainda arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao
fundamento de que não responde pelos valores cobrados, vez que
o contrato em comento supostamente não possui validade, pois foi
assinado por apenas um dos sócios.
Entretanto, entendo que a legitimidade para a causa consiste
na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja,
de estar em juízo. Elemento este regularmente presente mesmo
processo.
Pertinente ao tema ensina Cândido Rangel Dinamarco, em
Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros
Editores, vol. II, p. 306:
Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como
demandante ou demandado, em relação a determinado conflito
trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária
relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o
resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para
favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma
demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor,
ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a
vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí
conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima
adequação entre o sujeito e a causa.
Ademais, ressalta-se que não merece guarida o argumento de
que a assinatura do contrato é irregular, vez que o Sócio que,
mesmo sem poderes, apõe aceite em contrato relativa a negócios
ordinários realizados pelo estabelecimento, presume-se autorizado
pelo contrato social, ante a teoria da aparência.
Logo, mostra-se válida a contratação por quem aparentemente
estava autorizado a fazê-la, ante a aplicação da teoria da
aparência, de modo a fazer prevalecer a boa-fé da contratada e as
circunstâncias do caso concreto.
Neste sentido, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, consoante o REsp: 135306 SP 1997/0039542-1, e o de
outros Tribunais, conforme TAPR, Ap. Civel 213948-4, TJ-PR - AC:
6018208 PR 0601820-8, TJ-RS - AC: 70043530831 RS,TJ-MS –
APL: 00153353420098120002 MS 0015335-34.2009.8.12.0002.
Assim, pelos fundamentos supra alinhavadas, reconheço a
legitimidade passiva da Requerida e não acolho a preliminar
suscitada.
Carência Da Ação
Visando afastar ou até mesmo retardar a apreciação do mérito,
a parte Requerida ainda articulou que a presente demanda não
possui os requisitos necessários para a ação de cobrança, vez que
supostamente a Requerente não possui um título de obrigação
certa, líquida e exigível.
Entretanto, sem maiores delongas, REJEITO a insculpida
preliminar, tendo em vista que há na petição inicial todos os
requisitos como possibilidade jurídica, legitimidade das partes, e
interesse processual, permitindo à Requerida o exercício pleno de
seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
Os documentos imprescindíveis à propositura da demanda estão
presentes, não havendo o que se falar em extinção do feito sem
julgamento do mérito.”
Pela nova sistemática prevista no art. 995, § único, do NCPC, “a
eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do
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relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada
a probabilidade de provimento do recurso.”
Ao seu turno, a concessão de efeito ativo ao agravo, atualmente
denominado de antecipação da tutela recursal, depende da
demonstração dos requisitos da tutela de urgência, consubstanciado
em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme inteligência
do art. 300 c/c o art. 1.019, I, do novo diploma processual.
Em juízo de cognição sumária, não vislumbro preenchidos os
requisitos autorizadores à concessão do efeito vindicado.
Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, ao fazê-lo, indefiro o
pedido de efeito suspensivo.
Colha-se informações do juiz da causa.
Intime-se a agravada para, querendo, contraminutar o recurso, no
prazo legal.
Porto Velho, 27 de julho de 2018.
Desembargador Rowilson Teixeira
Relator
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
1ª CÂMARA CÍVEL
Agravo Interno em Agravo de Instrumento n. 080120518.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0001620-24.2015.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 5ª Vara Cível
Agravante: Nicolas Gustavo de Oliveira
Advogado: Ediney Domingues Barros (OAB/MT 14.282)
Agravado: Luemar José Mazzo
Advogados: Geneci Alves Apolinario (OAB/RO 1.007), Adilson
Prudente de Oliveira (OAB/RO 5.314)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Interposto em 23/7/2018
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e
dos artigos 203, § 4º c/c 1.021, § 2º, ambos do CPC, fica a parte
agravada intimada para, querendo, apresentar a contraminuta ao
Agravo Interno, no prazo legal, via digital, conforme artigo 10, §1º,
da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
(a) Bel. Heleno de Carvalho
Diretor do 1º Dejucivel/TJRO
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
1ª CÂMARA CÍVEL
Recurso Especial em Embargos de Declaração em Agravo de
Instrumento n. 0802263-90.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0107930-11.2002.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 5ª Vara Cível
Recorrente: Padma Indústria de Alimentos S/A
Advogados: Alberto Montagner (OAB/SP 224.091), Patricia de
Souza Rafaelli (OAB/SP 209.241), , Douglas Scarano Ferriera
(OAB/SP 218.988), Halan Barros Pinelli (OAB/SP 231.926),
Hermann Glauco Rodrigues de Souza (OAB/SP 174.883) e outros
Recorrida: INDUPROL Indústria e Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda. – ME
Advogados: Elias Malek Hanna (OAB/RO 356-B) e Greicis André
Biazussi (OAB/RO 1.542)
Terceiro Interessado: Zircônia Participações
Advogados: Patrícia Maria Barbieri (OAB/SP 149.743), Eduardo
Galdão de Albuquerque (OAB/SP 138.646) e Abílio Diamantino
Francisco Bogado (OAB/SP 145.430)
Relator: Desembargador Walter Waltenberg Silva Júnior
Interposto em 24/7/2018
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, e dos
artigos 203, § 4º c/c 1.030, ambos do CPC, fica a parte recorrida
intimada para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso
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Especial, no prazo legal, via digital, conforme artigo 10, §1º, da Lei
Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
(a) Bel. Heleno de Carvalho
Diretor do 1º Dejucivel/TJRO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 15/08/2017 07:14:20
Data julgamento: 26/06/2018
Apelação (Recurso Adesivo) n. 7005712-95.2016.8.22.0002 (PJe)
Origem: 7005712-95.2016.8.22.0002 – Ariquemes/ 3ª Vara Cível
Apelante/Recorrido: Banco do Brasil S/A
Advogados: Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4.872-A), Amanda
Araújo dos Santos (OAB/AM 6.150), Alexandre Oliveira de Araújo
(OAB/AM 7.201), Rômulo Romano Salles (OAB/RO 6.094) e Nelson
Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4.875-A)
Apelado/Recorrente: Ederval Cortes de Sousa
Advogados: Fabiano Reges Fernandes (OAB/RO 4.806) e Cristian
Rodrigo Fim (OAB/RO 4.434)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Responsabilidade Civil. Declaratória de inexistência de relação
jurídica. Ausência de prova de origem do débito. Inscrição indevida.
Dano moral. Quantum. Mantido.
Havendo comprovação de que a inscrição feita em nome do
requerente 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.
RECURSOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 01/08/2017 17:58:43
Data julgamento: 17/07/2018
Apelação n. 7001083-79.2015.8.22.0013 (PJe)
Origem: 7001083-79.2015.8.22.0013 – Cerejeiras/ 2ª Vara
Genérica
Apelante: Rosana Pires
Advogados: Claudinei Marcon Júnior (OAB/RO 5.510), José Antônio
Corrêa (OAB/RO 5.292) e Valdete Tabalipa (OAB/RO 2.140)
Apelada: CLARO S/A
Advogados: Rafael Gonçalves Rocha (OAB/RS 41.486), Israel
Augusto Alves Freitas da Cunha (OAB/RO 2.913), Patrícia Marino
Silva (OAB/MG 124.219), Ana Paula Arantes de Freitas (OAB/DF
13.166), Stephan Jordano Alves Farias Camelo de Freitas (OAB/
DF 41.082) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Responsabilidade Civil. Ação declaratória de inexistência de débito.
Danos morais. Exercício regular de direito. Dever de indenizar. Não
configurado.
Demonstrada a existência da dívida, lícita é a inscrição do nome do
devedor que lhe deu causa, nos cadastros de proteção ao crédito.
Sendo a negativação um exercício regular de direito, fica afastada
a responsabilidade civil da ré e consequentemente o dever de
indenizar.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 06/12/2017 17:39:52
Data julgamento: 03/07/2018
Apelação n. 7005920-64.2016.8.22.0007 (PJe)
Origem: 7005920-64.2016.8.22.0007 – Cacoal/ 3ª Vara Cível
Apelante: Anazilda Martins dos Santos
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Advogados: Marlise Kemper (OAB/RO 6.865) e Lorena Kemper
Carneiro (OAB/RO 6.497)
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369),
Florindo Silvestre Poersch (OAB/AC 800) e Leonardo Costa (OAB/
AC 3.584)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Ação indenizatória. Seguro DPVAT. Pagamento inferior. Danos
morais. Inocorrência. Mero aborrecimento. Honorários Contratuais.
Restituição. Impossibilidade.
A negativa de pagamento da indenização securitária, por parte da
requerida, não constitui, por si só, fato hábil a acarretar danos a
direitos da personalidade do requerente, constituindo mero dissabor
da vida cotidiana.
A verba honorária pela qual responde a parte adversa limita-se
àquela decorrente da sucumbência, não podendo a condenação
alcançar honorários pactuados de forma particular.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 15/08/2017 14:59:31
Data julgamento: 17/07/2018
Apelação n. 7002919-14.2015.8.22.0005 (PJe)
Origem: 002919-14.2015.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 4ª Vara Cível
Apelante: Marcos Rangel Pizzo
Advogados: Alisson Almeida Tabalipa (OAB/RO 6.631), Pablio
Deomar Santos Brambilla (OAB/RO 6.997) e Edson Luiz Ribeiro
Bissoli (OAB/RO 6.464)
Apelado: José Olimpio Lima Silva Sobrinho
Advogado: Gustavo Caetano Gomes (OAB/RO 3.269)
Apelado: Tércio Gomes de Almeida
Advogado: Juliano Moreira de Sousa Minari (OAB/RO 7.608)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
RADUAN MIGUEL FILHO
Embargos de terceiro. Adimplemento contratual. Não demonstrado.
Penhora de veículo. Manutenção. Litigância de má-fé. Afastada.
Não demonstrado nos autos que o autor da ação agiu de forma
diligente quando da celebração do contrato para aquisição de
veículo registrado em nome de terceiro e ausente comprovação
de adimplemento integral, o ato de constrição deve ser mantido
e eventuais prejuízos dever ser resolvido por perdas e danos em
ação própria.
A condenação em litigância de má-fé resulta da comprovação de
quaisquer das hipóteses do artigo 80 do CPC, o que no presente
caso, não ocorreu e o seu afastamento é medida que se impõe.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 06/11/2017 12:59:04
Data julgamento: 17/07/2018
Apelação n. 7007153-05.2016.8.22.0005 (PJe)
Origem: 7007153-05.2016.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 3ª Vara Cível
Apelante: OI Móvel S/A
Advogados: Leilane Cindy Gomes de Souza (OAB/PA 17.584),
Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635), Marcelo Lessa
Pereira (OAB/RO 1.501), Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO
4.240), Jaime Pedrosa dos Santos Neto (OAB/RO 4.315) e outros
Apelado: Aldelino dos Santos Salles
Advogados: Sharleston Cavalcante de Oliveira (OAB/RO 4.535) e
Mônica de Araujo Maia Oliveira (OAB/RO 4.301)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Telefonia. Bloqueio de linha telefônica. Período excessivo. Falha
na prestação dos serviços. Dano moral. Valor.
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A falha na prestação dos serviços, decorrente do bloqueio indevido
de linha telefônica por período excessivo, impõe o dever de
indenizar, mormente quando o prejudicado utiliza o serviço para
suas atividades laborais.
Na quantificação da indenização, deve o julgador, valendo-se de
seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um valor
justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Cível / Gabinete Des. Rowilson Teixeira
APELAÇÃO n. 0002152-47.2015.8.22.0021 (PJe)
Origem: 0002152-47.2015.8.22.0021 - Buritis/ 2ª Vara
Apelante: SKY Brasil Serviços Ltda.
Advogados: Wilson Sales Belchior (OAB/RO 6.484), RICHARD
LEIGNEL CARNEIRO (OAB/RN 9.555), ELLEN CRISTINA
GONCALVES PIRES (OAB/SP 131.600), ALESSANDRA DIAS
PAPUCCI (OAB/SP 274.469), LIDIA FRANCISCA PAULA PADILHA
(OAB/RO 6.139), KÁTIA APARECIDA RAMOS MIRANDA (OAB/
SP 211.249) E OUTROS
Apelado: FERMINO GAVENDA
Advogada: ADRIANA DE ARAUJO FARIA (OAB/RJ 154.998)
Relator: Desembargador ROWILSON TEIXEIRA
Data distribuição: 25/07/2017
Despacho
Vistos.
Sky Brasil Serviços de Banda Larga Ltda peticiona id. 3087498
dos autos requerendo a juntada da ata de incorporação da pessoa
jurídica, Sky Brasil Serviços Ltda documento id. 3087499 e
requerendo a retificação do polo passivo, posto que encampou a
totalidade das atividades técnico/administrativas e jurídicas da Sky
Brasil Serviços Ltda.
Dessa forma, em atenção ao princípio do contraditório, nos termos
do art. 1.023, § 2º, do CPC/2015, faculto a parte autora Fermino
Gavenda se manifestar acerca do aludido requerimento, no prazo
de 5 (cinco) dias.
Transcorrendo in albis o prazo processual, retornem os autos
conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 27 de julho de 2018.
Desembargador Rowilson Teixeira
Relator
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 15/03/2018 11:42:19
Data julgamento: 26/06/2018
Agravo de Instrumento n. 0800699-42.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7020798-12.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 10ª Vara
Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Ari Bruno Carvalho de Oliveira (OAB/RO 3.989),
Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2.803), Luciana Sales
Nascimento (OAB/RO 5.082), Clayton Conrat Kussler (OAB/RO
3.861), Rafael Pithon Ribeiro (OAB/BA 21.026) e outros
Agravada: Levina Correa Lima
Advogados: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1.996) e
Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2.479)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Agravo de instrumento. Reparação de danos. Usinas hidrelétricas
do rio Madeira. Incerteza científica. Inversão do ônus financeiro
da prova. Possibilidade. Carga dinâmica. Princípio da precaução.
Teoria do risco integral.
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É cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova com fundamento
no princípio da precaução e da teoria do risco integral nas ações
de reparação pelos danos reflexos a terceiros ocasionados pelo
desbarrancamento de encostas e/ou encharcamento do solo e
consequente perda da capacidade produtiva, movidas contra as
empresas consorciadas das Usinas Hidrelétricas do Rio Madeira.
PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO NÃO
PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 20/04/2017 12:29:59
Data julgamento: 03/07/2018
Apelação n. 7000064-97.2017.8.22.0003 (PJe)
Origem: 7000064-97.2017.8.22.0003 – Jaru/ 2ª Vara Cível
Apelante: Eliana Peterle dos Santos
Advogados: Alexandre Morais dos Santos (OAB/RO 3.044) e
Eunice Braga Leme (OAB/RO 1.172)
Apelada: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Seguro obrigatório. DPVAT. Pedido administrativo prévio.
Inexistência. Ausência de interesse de processual. Indeferimento
inicial.
A inexistência de pedido administrativo configura ausência de
interesse processual para a parte requerer judicialmente a cobrança
do Seguro DPVAT.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 16/08/2017 17:08:45
Data julgamento: 17/07/2018
Apelação n. 7005502-81.2015.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7005502-81.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível
Apelantes: ESTRUMETAL Estruturas e Coberturas Metálicas Ltda.
– ME e Francisco Honório Ferraz
Advogados: Carla Caroline Barbosa Passos Marrocos (OAB/RO
5.436) e Luiz de Franca Passos (OAB/RO 2.936)
Apelado: AÇOFER Indústria e Comércio Ltda.
Advogados: Gabriela de Souza Correia (OAB/MT 10.031), Geraldo
Carlos de Oliveira (OAB/MT 4.032), Elisabete Augusta de Oliveira
(OAB/MT 13.352) e Ana Caroline Romano Castelo Branco (OAB/
RO 5.991)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Embargos à execução. Hipóteses de cabimento. Ausentes.
As matérias de discussão em embargos à execução estão previstas
na norma processual, impossibilitando interpretação extensiva. Ao
devedor cumpre satisfazer sua obrigação, especialmente quando
inconteste a existência do débito.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 18/08/2017 08:44:19
Data julgamento: 17/07/2018
Apelação n. 7003376-75.2017.8.22.0005 (PJe)
Origem: 7003376-75.2017.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 5ª Vara Cível
Apelante: Solange Aparecida Ribeiro Fernandes
Advogados: Adilson Prudente de Oliveira (OAB/RO5.314) e Geneci
Alves Apolinário (OAB/RO1.007)
Apelado: Laboratório Padrão de Análises Clínicas Ltda. – EPP
Advogada: Solange Aparecida da Silva (OAB/RO1.153)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
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Responsabilidade Civil. Dano moral. Ausência de Prova. Obrigação
indenizatória afastada.
Não é o mero dissabor vivido pelo ser humano que lhe dá direito ao
recebimento de indenização. Somente configura dano moral a dor,
angústia e humilhação de grau intenso e anormal, que interfira de
forma decisiva no comportamento psicológico.
A falha na prestação de serviço, por si só, sem comprovação de
qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial, configura
mera situação desagradável, corriqueira nas relações comerciais,
estando fora da órbita do dano moral.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 16/03/2017 07:51:56
Data julgamento: 26/06/2018
Apelação n. 7000795-24.2016.8.22.0005 (PJe)
Origem: 7000795-24.2016.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 3ª Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Leonardo da Costa (OAB/AC 3.584)
Apelado: Valdecir do Nascimento
Advogados: Karine Mezzaroba (OAB/RO 6.054) e Abel Nunes
Teixeira (OAB/RO 7.230)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Seguro obrigatório. DPVAT. Invalidez permanente. Indenização.
Grau de invalidez.
O valor da indenização do seguro obrigatório por invalidez
permanente é determinado de acordo com o grau de incapacidade
do beneficiário e a repercussão da lesão, se de natureza intensa,
média ou leve, conforme previsto na legislação pertinente.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 18/01/2017 17:15:53
Data julgamento: 17/07/2018
Apelação n. 7015986-24.2016.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7015986-24.20016.8.22.0001 – Porto Velho/ 10ª Vara
Cível
Apelante: Querolen de Souza Silva
Advogado: Fausto Schumaher Ale (OAB/RO 4.165)
Apelado: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434 e OAB/
MG 87.318), Erica Cristina Claudino (OAB/RO 6.207) e Marcelo
Rodrigues Xavier (OAB/RO 2.391)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Preliminar. Ato atentatório à dignidade da justiça. Não
configuração. Expedição de ofício à OAB/RO. Anulação da
ordem. Responsabilidade civil. Energia elétrica. Interrupção no
fornecimento do serviço. Longo período. Filha da titular da unidade
consumidora. Ilegitimidade ativa. Dano moral não presumido.
A multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser afastada
quando a autora deixa de comparecer à audiência de instrução e
julgamento, mas é representada pelo advogado, e o caso admite
julgamento antecipado da lide.
Incumbe ao patrono informar às partes acerca dos atos judiciais,
contudo, não deve ser responsabilizado pelo descumprimento
da determinação pela parte que lhe outorgou o mandato, razão
pela qual a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil é
desnecessária.
A filha da titular da unidade consumidora não possui legitimidade
para propor a ação de indenização por danos morais, em caso de
interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica, ainda
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que resida no mesmo endereço, eis que não possui vínculo jurídico
com a concessionária. Os fatos constitutivos do direito devem ser
provados, sobretudo, que o dano foi efetivamente suportado, pois,
neste caso, não é presumido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
Agravo de Instrumento n. 0802037-51.2018.8.22.0000 (PJE - 2º
Grau)
Origem: 7001673-92.2016.8.22.0022 - São Miguel do Guaporé/
Vara Única
Agravante: SILVA & DE ROS LTDA
Advogado: SILVANE SECAGNO (OAB/RO 5020)
Agravado: JOSE NERCI SAURIN
Advogada: ILIZANDRA SUMECK CARMINATTI (OAB/RO 3977)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Distribuído por sorteio em 25/07/2018
Decisão
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bertaioli & De
Ros Ltda. (antiga Silva & De Ros Ltda.), face a decisão proferida
pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de São Miguel do Guaporé/
RO que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada
em desfavor de José Nerci Saurin, indeferiu o pedido de penhora
online sob o fundamento de que o executado interpôs embargos à
execução, reconhecendo ao final a intempestividade dos embargos,
conexos a processo que tramita na comarca de Machadinho
D’Oeste, determinando em seguida o translado da decisão que
determinou a execução.
Em suas razões o agravante afirma que não existe nos autos causa
suspensiva a obstar a realização da penhora online, uma vez
que reconhecida a intempestividade dos embargos à execução.
Defende ainda não haver nenhuma relação entre a causa de pedir
e o pedido da ação que tramita em Machadinho do Oeste e o
da ação de execução em comento, pois não possuem o mesmo
objeto, uma vez que naquela encontra-se em discussão a quitação
de cédulas de produto rural e nesta o recebimento de duplicatas
mercantis que não guardam nenhuma relação, questão que afirma
já ter sido objeto de decisão por esta Corte, no AI n. 080262274.2016.8.22.0000. Pugna pela concessão de efeito suspensivo
ativo a fim de que o processo seja mantido na Comarca de São
Miguel do Guaporé/RO e seja realizada busca de ativos financeiros
via bacenjud nas contas do agravado e, no mérito, pela reforma da
decisão agravada.
É o relatório.
A antecipação de tutela recursal poderá ser concedida quando
demonstrados os requisitos da tutela de urgência, consubstanciada
em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 c/c o art.
1.019, I, do NCPC).
No caso em análise, considerando que no AI n. 080262274.2016.8.22.0000 reconheceu-se a autonomia e abstração
das duplicatas e a ausência de provas suficientes de que sejam
títulos emitidos em duplicidade às CPR´s, bem como pelo fato
de os embargos à execução opostos pelo agravado terem sido
reconhecidos por intempestivos, tenho que presente a probabilidade
do direito, bem como o risco ao resultado útil do processo o
encaminhamento do feito à comarca de Machadinho do Oeste e
suspensão do feito.
Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso bem como
antecipação de tutela recursal para que se processe a busca de
valores por meio de penhora online.
Oficie-se ao juiz de primeiro grau.
Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se, no
prazo do art. 1019, II, do CPC/2015, facultada ainda a juntada
de documentação que entender necessária ao julgamento do
recurso.
Após, retornem os autos conclusos.
Porto Velho, data da assinatura digital.
Desembargador Raduan Miguel Filho
Relator
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Recurso Especial e Recurso Extraordinário em Embargos de
Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.
0801057-12.2015.8.22.0000 (PJE-2º GRAU)
Origem: 00070015920148220001 – Porto Velho/ 6ª Vara Cível
Recorrente: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
Advogados: Diego Vinicius Sant Ana (OAB/RO 6.880), Luiz
Rodrigues Wambier (OAB/PR 7.295) e Rita de Cássia Correa de
Vasconcelos (OAB/RO 6.637) e outros
Recorridos: Alcides Costa, Alecir Altino Afonso, Antenor Ferrari e
outros
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3.471)
Relator: Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Interposto em 25/4/2018
Vistos.
Tendo em vista a homologação pelo Supremo Tribunal Federal, do
acordo coletivo firmado entre bancos e poupadores, no âmbito da
ADPF 165, que trata do pagamento das diferenças de expurgos
inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e
Collor II, adotou-se as seguintes medidas:
a) os bancos aceitam pagar os poupadores segundo cronograma
e condições que estão no ajuste e, em troca, os correntistas
desistem das ações individuais que possuíam contra as instituições
financeiras. Além disso, as associações de defesa do consumidor
comprometem-se a peticionar nas ações civis públicas que
ingressaram requerendo a extinção do processo pela transação
(art. 487, III, “b”, do CPC).
b) Os termos do acordo preveem o pagamento de mais de 12 bilhões
de reais aos poupadores, que serão inscritos em plataforma digital
preparada pelo CNJ. Os bancos irão analisar os requerimentos dos
interessados. Os pagamentos serão feitos nas contas correntes
dos beneficiários, que receberão os respectivos valores à vista ou
parceladamente, a depender do montante.
Em pesquisa realizada por essa Previdência, verifica-se que tal
plataforma já encontra-se disponível no sítio eletrônico https://www.
pagamentodapoupanca.com.br
Ante o exposto, intimem-se as partes para que, no prazo de 60 dias,
se manifestem sobre o interesse na continuidade do andamento
do processo, conforme sugestão do STJ, disposta no ofício n.
374/2018 – CD2S.
Após, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Etado DE Rondônia, julho de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Apelação n. 7053500-11.2016.8.22.0001 (PJE-2º GRAU)
Origem: 7053500-11.2016.8.22.0001 - Porto Velho / 10ª Vara
Cível
Apelante: Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - Caerd
Advogados: Fatima Gonçalves Novaes (OAB/RO 3.268), Lorena
Gianotti Bortolete (OAB/RO 8.303), Thiago Costa Miranda (OAB/
RO 3.993), Marco Aurelio Gonçalves (OAB/RO 1.447), Maricelia
Santos Ferreira de Araujo (OAB/RO 324-B)
Apelado: Luiz Carlos Paes da Mota
Advogados: Kamila Araujo Prado (OAB/RO 7.371), Alexandre
Leandro Da Silva (OAB/RO 4.260)
Relator: Des. Raduan Miguel Filho
Distribuído por sorteio em 03/11/2017
DecisãoVistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia de
Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD em face da sentença
proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Porto Velho, nos autos
da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por Luiz Carlos Paes da Mota.
Intimada a proceder o recolhimento do preparo recursal em dobro
(fl. 136), a apelante quedou-se inerte deixando transcorrer in albis
o prazo para o cumprimento da determinação, conforme certidão
de fl. 138.
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Assim, tenho por descumprida a ordem de recolhimento do preparo,
impondo-se a deserção.
Ante o exposto, declaro deserto este recurso e, em consequência,
dele não conheço.
Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
Porto Velho/RO, 24 de Julho de 2018.
Desembargador Raduan Miguel Filho
Relator

2ª CÂMARA CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
0802564-37.2017.8.22.0000 Recurso Especial em Agravo de
Instrumento (PJE)
Origem: 7033848-08.2016.8.22.0001 Porto Velho / 6ª Vara Cível
Recorrente :Energia Sustentável do Brasil S/A
Advogado :Fábio Barcelos da Silva (OAB/SC 21562)
Advogada :Lidiani Silva Ramires Donadelli (OAB/RO 5348)
Recorridos :Sebastiana Rodrigues da Silva e outro
Advogado :Leonardo Ferreira de Melo (OAB/RO 5959)
Advogado :Nilton Barreto Lino de Moraes (OAB/RO 3974)
Vistos.
O recurso preenche o requisito constitucional do prequestionamento
quanto à matéria referente à legislação federal indicada: arts. 10,
489, § 1,º e 1.022, do Código de Processo Civil.
Em relação ao indicado dissenso jurisprudencial, ficou evidenciada
nos autos a divergência, por meio da realização do cotejo analítico,
com a transcrição de trechos que demonstraram a similitude fática
e a diferente interpretação da lei federal, consoante determina o
art. 255, § 1º, do RISTJ.
Recurso Especial, portanto, admitido.
Subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA, julho de 2018.
(e-sig.) Desembargador Renato Martins Mimessi
Presidente em substituição regimental
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
PROCESSO Nº: 7001595-19.2016.8.22.0016 - APELAÇÃO (198)
ORIGEM: 7001595-19.2016.8.22.0016 - COSTA MARQUES VARA ÚNICA
APELANTE: MATHEUS VINICIUS BARROS DA SILVA
Advogado: MARCELO CANTARELLA DA SILVA (OAB/RO 558)
Advogado: RAFHAN DA SILVA PEREIRA (OAB/RO 5924)
APELADOS: LUIZ CARLOS PEREIRA PRATES, ELIANE
FERREIRA PRATES
Advogado: SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR (OAB/RO 1372)
Advogado: JOSE DO CARMO (OAB/RO 6526)
RELATOR: MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO: 28/06/2018 16:01:08
Decisão
Visto.
Conforme Termo de Triagem e Análise (ID Num. 3970775) existe,
com relação a origem de nº 7001595-19.2016.8.22.0016 (Embargos
à Execução), a interposição de reclamação distribuído à relatoria
do Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, no sistema PJe
2° grau.
Examinados. Decido.
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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 reclamação distribuído em
16/11/2017, à relatoria do Desembargador Marcos Alaor Diniz
Grangeia, sob o n. 0803155-96.2017.8.22.0000, no âmbito da 2ª
Câmara Cível em que, deferiu a liminar pleiteada, em 17/05/2018.
Os autos aguardam julgamento.
Assim, evidenciada a prevenção, determino a redistribuição do
presente recurso à relatoria do Desembargador Marcos Alaor Diniz
Grangeia, no âmbito da 2ª Câmara Cível nos termos do art. 142 do
RITJ/RO.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 26 de junho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
ABERTURA DE VISTA
Processo: 0800701-12.2018.8.22.0000 Recurso Especial em
Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7034826-48.2017.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara Cível
Recorrente: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Recorridos: André Oliveira Ferreira e outros
Advogado: Valnei Gomes Da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Relator: DES. WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Interposto em 27/07/2018
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/RO, 30 de julho de 2018.
Belª. Lorenza da Veiga L. Darwich Passos
Diretora do 2º DEJUCÍVEL/TJRO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
Processo: 0801984-70.2018.8.22.0000 Mandado de Segurança
(PJE)
Origem: 0064093-05.2008.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara Cível
Impetrantes: Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda e outros
Advogado: Paulo Honório de Castro Júnior (OAB/MG 140220)
Advogado: Rodrigo Henrique Pires (OAB/MG 143096)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto
Velho
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Redistribuído por Prevenção em 23/07/2018
Decisão
Vistos,
EMAL Empresa de Mineração Aripuanã Ltda. e outras impetram
mandado de segurança com pedido liminar, apontando como
autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Cível da comarca de Porto
Velho.
Sustentam que o juiz proferiu despacho nos autos de cumprimento
de sentença n. 0064093-05.2008.8.22.0001, em 3/4/2018,
consignando que o pedido de bloqueio Bacenjud estava prejudicado,
uma vez que a CMR não apresentou o valor atualizado do débito,
que as empresas impetrantes deveriam no DNPM.
Dizem que as impetrantes foram surpreendidas por ato teratológico
e ilegal de realização de bloqueio de valores via Bacenjud sem
nenhuma decisão judicial que o respalde, sem apresentação de
documento obtidos no DNPM e em valor muito acima do requerido
pela CMR.
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Alegam não ser possível a interposição de recurso como agravo de
instrumento, por exemplo, na medida que sequer se tem notícias
de decisão judicial a respaldar o bloqueio de valores via Bacenjud.
Aduzem que a inusitada situação impede que as impetrantes tenham
conhecimento do posicionamento do juízo sobre a determinação
do bloqueio de valores, evidenciando o caráter teratológico do
ato, razão pela qual resta demonstrado o cabimento do presente
Mandado de Segurança para o reconhecimento da violação do
direito líquido e certo das impetrantes.
Afirmam que o juiz ignorou o fato de o DNPM ter reduzido os
valores em cobrança, visto que reconheceu que parte dos débitos
da CFEM, objeto daqueles autos, foram atingidos pela prescrição
e decadência, ou seja, houve a demonstração de que a CMR
pretende ser ressarcida de valores que alega que não pagou e que
o próprio DNPM reconheceu que esta não os deve. Dizem que a
redução foi provada pelas guias emitidas pelo sistema do DNPM,
que resultaram o valor atualizado de R$62.195,85 para o processo
de cobrança n. 987.041/2011 e R$64.018,66 para o processo de
cobrança n. 987.028/2010, em ambos os processos a redução foi
superior a 80%.
Destacam que, ao promover o bloqueio dos valores na quantia de
R$6.743.988,63, o juiz da 2ª Vara Cível acabou por ignorar o fato
de que não há nenhuma liquidez e certeza do débito, bem como o
fato de o DNPM ter reconhecido valor consideravelmente abaixo
daquele objeto do bloqueio judicial.
Requer a concessão da liminar para promover o imediato
desbloqueio da quantia de R$6.743.988,63, bem como encerre
as tentativas de bloqueio nas contas das impetrantes, diante das
ilegalidades apontadas, bem como determinar a liberação da
quantia que excedeu os R$5.425.710,43 requeridos pela CMR.
É o relatório. Decido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por EMAL Empresa
de Mineração Aripuanã Ltda. e outras contra ato do juiz da 2ª
Vara Cível da comarca de Porto Velho que promoveu o bloqueio
de valores via Bacenjud nas contas das impetrantes sem decisão
judicial que respalde, sem nenhuma apresentação de documentos
obtidos no DNPM e em valor muito acima do requerido pela CMR.
A finalidade do mandamus seria promover o imediato desbloqueio
da quantia de R$6.743.988,63, bem como encerre as tentativas
de bloqueio nas contas das impetrantes, diante das ilegalidades
apontadas, bem como determinar a liberação da quantia que
excedeu os R$5.425.710,43 requeridos pela CMR.
Das razões apresentadas pelas impetrantes para que seja concedida
a segurança pleiteada nesta ação, não se infere a ocorrência de
violação a direito líquido e certo a amparar-lhes, aliás, afirmo que
o caso não se trata de matéria apta a sustentar a impetração de
mandado de segurança.
Em que pesem as alegações vigorosas das impetrantes, devo
enfatizar que a decisão do juiz da 2ª Vara Cível não se revela
teratológica, ou seja, a decisão proferida não contraria a lógica,
o bom senso, as relações interpessoais, estando longe, ainda, do
absurdo, notadamente porque o juiz fundou-se no art. 854 do CPC,
o qual prevê que a penhora pelo sistema Bacenjud depende de
requerimento do exequente, o que impossibilita, de acordo com a
doutrina, intervenção jurisdicional de ofício nesse sentido.
O caput do art. 854 do CPC ensina que o juiz ordenará a penhora
pelo sistema Bacenjud sem dar ciência prévia do ato ao executado,
conduta fundada no risco de a parte executada esvaziar suas
contas para evitar a penhora.
TRF4. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS. ART. 300 CPC/15.
1. A Lei nº 13.105/15, em seu art. nº 854, estabelece a possibilidade
de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira
independentemente de ciência prévia ao executado. 2. O art. 301
do CPC/15 autoriza o arresto de bens em tutela de urgência, porém
permanecem essenciais à concretização da tutela, a coexistência
dos requisitos legais previstos no caput do art. 300 do CPC/15
(probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo). 3. Não evidenciando-se o perigo na demora em
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razão da ausência de qualquer elemento concreto que indique
que a parte executada visa elidir o adimplemento da obrigação ou
esteja comprometendo a liquidez do seu patrimônio, incabível o
acolhimento do pedido de antecipação de tutela pretendido. (AG
5046310-34.2017.4.04.0000 – Quarta Turma – Relator Luís Alberto
D’Azevedo Aurvalle – Julgamento 18/4/2018)
TJSP. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
de determinação de bloqueio on line com resultado positivo e
subsequente intimação. Previsão expressa no art. 854 do CPC/2015.
Atividade judicial, dirigida à instituição financeira, sem ciência prévia
do executado. Atos do procedimento sequenciados conforme a lei
processual. Recurso desprovido. O bloqueio on line nada mais é do
que medida assecuratória a fim de garantir a execução e o art. 854,
do CPC/2015 dispõe acerca da atividade judicial de determinar o
bloqueio de ativos financeiros para viabilizar a penhora, dirigida
diretamente à instituição financeira, sem a prévia ciência do
executado, não havendo ilegalidade na ordem de bloqueio no
sistema e, após, a intimação do executado. Informações detalhadas
do d. Juízo acerca dos atos do procedimento, sem ofensa ao devido
processo legal. (AI 2072728-15.2017.8.26.0000 – 32ª Câmara de
Direito Privado – Relator Kioitsi Chicuta – Julgamento 1º/6/2017).
Como se nota, o art. 854 do CPC é uma maneira clara de buscar
maior efetividade e utilidade aos meios coercitivos na esfera
executiva ao apensar dentre outros meios legais postos à disposição
do credor a denominada indisponibilidade de ativos financeiros
antes da citação ou intimação do executado, prescindindo-se de
qualquer tentativa dos referidos atos.
Analisando o sistema PJe de 1º grau, processo n. 006409305.2008.8.22.0001, vejo que o juiz prolatou decisão, no dia 3/4/2018,
na qual entendeu que a realização do Bacenjud estaria prejudicada,
uma vez que a exequente não havia apresentado a planilha de
cálculo atualizada do débito e determinou que a apresentasse em
15 (quinze) dias e indicasse profissional para exercer o munus de
administrador para a realização da penhora do faturamento da
empresa (fls. 1.528/1529).
As impetrantes opuseram embargos de declaração (fls. 1.530/1.532),
no dia 9/4/2018, em face da referida decisão, recurso que não
possui efeito suspensivo. A exequente apresentou a planilha
atualizada dos débitos, indicou o administrador para a condução
e orientação da penhora do faturamento da empresa executada e
requereu o prosseguimento da execução (fls. 1541/1.552). Às fls.
1.555/1556, a exequente peticionou, dia 6/6/2018, apresentando o
comprovante de recolhimento das custas relativas à realização da
penhora on line e, no dia 20/7/2018, foi realizado o Bacenjud.
Observa-se que o juiz agiu conforme ensina o art. 584 do CPC,
observou o requerimento da exequente para a realização do
Bacenjud, que é imprescindível para o procedimento, não se
distanciando da lei, ou seja, não há que se falar em ilegalidade do
ato do juiz da 2ª Vara Cível desta Capital, não estando demonstrado
no mandado de segurança o direito líquido e certo das impetrantes,
que é a um só tempo condição da ação e seu fim último.
Assim, em que pese o esforço do causídico que patrocina a presente
ação, estou certo que a opção adotada, qual seja, a impetração
de mandado de segurança, mostrou-se inadequada, a fim de
promover o desbloqueio da quantia de R$6.743.988,63, bem como
determinar a liberação da quantia que excedeu a R$5.425.710,43.
Enfim, as impetrantes valem-se dessa ação, nitidamente, como
sucedâneo recursal, o que é, expressamente, vedado pela Lei n.
12.016/09, que disciplina o mandado de segurança no ordenamento
jurídico brasileiro.
Ademais, ainda que esse obstáculo fosse superável, o que não é,
os pressupostos para acolhimento da segurança requerida nesta
ação deveriam encontrar-se presentes (fumaça do bom direito e
perigo da demora), o que deixou de ser demonstrado nos autos
pelas impetrantes.
Assim sendo, pelos termos apresentados pelas impetrantes,
observa-se nítida violação ao comando disposto no art. 5º, inc.
II, da Lei n. 12.016/09, o qual estabelece que não se concederá
mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual
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caiba recurso com efeito suspensivo.
Portanto, este mandado de segurança tem sua apreciação
prejudicada, pela disposição legal citada, merecendo indeferimento
in limine, nos moldes do art. 10 da Lei n. 12.016/09.
Observo que muito se utiliza o mandado de segurança com
a finalidade equivocada, esquecendo-se, entretanto, de se
observar as hipóteses legais para seu cabimento, que, aliás, estão
expressas na Constituição da República e foram repetidas na Lei
n. 12.016/09.
A propósito, a jurisprudência do STJ e desta Corte corroboram a
conclusão existente neste voto:
STJ. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
DE BENS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE DESAFIA
APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 593, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N.º 267 DO STF. PRECEDENTES. 1. A DECISÃO JUDICIAL
QUE RESOLVE QUESTÃO INCIDENTAL DE RESTITUIÇÃO DE
COISA APREENDIDA TEM NATUREZA DEFINITIVA (DECISÃO
DEFINITIVA EM SENTIDO ESTRITO OU TERMINATIVA DE
MÉRITO), SUJEITANDO-SE, ASSIM, AO REEXAME DA MATÉRIA
POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO
ART. 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2. O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É SUCEDÂNEO DE
RECURSO, SENDO IMPRÓPRIA A SUA IMPETRAÇÃO CONTRA
DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PREVISTO
EM LEI, CONSOANTE O DISPOSTO NA SÚMULA N.º 267 DO
STF. PRECEDENTES. 3. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É ADMITIDA EM
HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, COMO DECISÕES DE NATUREZA
TERATOLÓGICA, DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER, CAPAZES DE PRODUZIR DANOS IRREPARÁVEIS OU
DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO IMPETRANTE. TAIS HIPÓTESES,
COMO BEM OBSERVADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO
RESTARAM EVIDENCIADAS. 4. AINDA QUE ULTRAPASSADO
O APONTADO ÓBICE, A IRRESIGNAÇÃO NÃO MERECE
ACOLHIDA, UMA VEZ QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO, DE
FORMA INCONTROVERSA NOS AUTOS, QUE O RECORRENTE
É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO NOS AUTOS
DA AÇÃO PENAL N.º 2006.34.00.00020123-6. 5. RECURSO
DESPROVIDO. (STJ - RMS N. 27554/DF - RELATORA MINISTRA
LAURITA VAZ - 5ª TURMA - JULG. 28/06/2011 - PUBL. “DJE” DE
01/08/2011).
TJRO.
Mandado
de
segurança.
Sucedâneo
recursal.
Inadmissibilidade. Segurança denegada. O mandado de segurança
não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra
decisão judicial passível de recurso previsto em lei, consoante o
disposto na súmula nº. 267 do STF e art. 5º, II, da Lei nº. 12.016/09.
(TJRO, Mandado de segurança nº. 0800551-36.2015.8.22.0000,
Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes)
Ante o exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança
impetrado por EMAL Empresa de Mineração Aripuanã Ltda. e
outras, com alicerce nos arts. 5º, inc. II e 10 da Lei n. 12.016/09.
Sem custas e honorários.
I.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
ISAIAS FONSECA MORAES
RELATOR
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
ABERTURA DE VISTA
Processo: 0018563-36.2012.8.22.0001 Recurso Especial em
Apelação (PJE)
Origem: 0018563-36.2012.8.22.0001 Porto Velho / 4ª Vara Cível
Recorrente: Banco do Brasil S/A
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Advogado: Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4872-A)
Recorridos: Iracy Ramos de Mello e outros
Advogado :Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Relator: DES. WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Interposto em 26/07/2018
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/RO, 30 de julho de 2018.
Belª. Lorenza da Veiga L. Darwich Passos
Diretora do 2º DEJUCÍVEL/TJRO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
PROCESSO Nº: 7058040-05.2016.8.22.0001 - APELAÇÃO (198)
ORIGEM: 7058040-05.2016.8.22.0001 -PORTO VELHO - 2ª VARA
CÍVEL
APELANTE: DIRECIONAL AMBAR EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
Advogada: FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS (OAB/RO 6507)
Advogado: ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA (OAB/RO
1246)
Advogada: MANUELA GSELLMANN DA COSTA (OAB/RO 3511)
Advogada: DENIELE RIBEIRO MENDONCA (OAB/RO 3907)
Advogada: MIRELE REBOUÇAS DE QUEIROZ JUCÁ (OAB/RO
3193)
Advogada: ELLEN CAVALCANTE ANDRADE (OAB/RO 7685)
APELADA: RAQUEL MONTANI TAVARES MARTINS
Advogada: ANDIARA AFONSO FIGUEIRA (OAB/RO 3143)
Advogado: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA (OAB/RO 3092)
RELATOR: MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO: 28/06/2018 16:15:19
Despacho Visto.
Conforme o Termo de Triagem e Análise (ID n. 3973527), com
relação a origem de n. 7058040-05.2016.8.22.0001 (cumprimento
de sentença), este foi distribuído por dependência ao processo
n. 0009036-26.2013.8.22.0001, que possui 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 nos autos n.° 000903626.2013.822.0001, houve efetivamente a interposição de recurso
de apelação distribuído em 12/03/2014, no âmbito da 2ª Câmara
Cível, à relatoria do Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia,
sob o n.° 0009036-26.2013.822.0001, em que julgou por negar
provimento ao recurso, à unanimidade, em 20/04/2016.
Assim, tendo em vista que o Desembargador Marcos Alaor Diniz
Grangeia conheceu primeiro da matéria discutida nos autos,
determino a redistribuição do presente recurso à sua relatoria no
âmbito da 2ª Câmara Cível, nos termos do art. 142 do RITJ/RO.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 26 de junho 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
Nº: 0800029-04.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7015101-70.2017.8.22.0002 Ariquemes / 2ª Vara Cível
Agravante: Anderson Alex Duck da Silva
Advogada: Vanderlucia Seabra Braga (OAB/RO 3354)
Advogada: Sandra Pires Correa Araújo (OAB/RO 3164)
Agravada: Leidiane Alves dos Santos
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Advogada: Jane Miriam da Silveira Gonçalves (OAB/RO 4996)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 09/01/2018
Decisão
Vistos,
O juízo prolator da decisão agravada informa ter revogado a decisão
objeto do agravo, conforme se verifica por meio do despacho de fls.
92/93 – Id. 3871124 e pelo inteiro teor da decisão que revogou
o comando judicial impugnado neste processo (fls. 102/103 – Id.
3929372).
A agravada em contraminuta, argui preliminar de perda do objeto,
em razão da revogação da decisão agravada (fls. 95/101 – Id.
3929370).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer constante
às fls. 111/114 – Id. 3985393, manifesta-se pela negativa de
seguimento ao agravo, porque prejudicado pela perda de seu
objeto em razão de fato superveniente.
Relatado. Decido.
Diante dos fatos novos narrados pela agravada, pelo juízo prolator
da decisão e referendados pela Procuradoria-Geral de Justiça, a
negativa de seguimento deste recurso é medida que se impõe.
Com efeito, o presente recurso está prejudicado em razão da
perda de seu objeto, pois o juízo prolator da decisão recorrida,
em obediência aos pareceres técnicos realizados, os quais não
demonstram a prejuízo quanto ao restabelecimento das visitas do
agravante à criança, ao contrário, os especialistas indicaram o juízo
que o infante sofria em razão do afastamento da figura paterna,
fato que ensejou a revogação da decisão recorrida neste particular,
ou seja, com o restabelecimento imediato do direito de visitas do
pai em favor da criança.
Assim sendo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, julgo
prejudicado este agravo de instrumento, em decorrência da perda
de seu objeto.
I.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
ISAIAS FONSECA MORAES
RELATOR
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
PROCESSO Nº: 7000966-66.2016.8.22.0009 - APELAÇÃO (198)
ORIGEM: 7000966-66.2016.8.22.0009 - PIMENTA BUENO - 1ª
VARA CÍVEL
APELANTE: VALDIR ROQUE ZENEWICH
ADVOGADO: JOSE ANGELO DE ALMEIDA (OAB/RO 309)
ADVOGADA: DANIELE PONTES ALMEIDA (OAB/RO 2567)
APELADO: AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA EM LIQUIDACAO
ADVOGADO: JOSE EDUARDO VICTORIA (OAB/SP 103160)
ADVOGADO: AFONSO RODEGUER NETO (OAB/SP 60583)
ADVOGADO: JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS (OAB/
SP 62674)
ADVOGADO: AUGUSTO MAGALHAES OLIVEIRA (OAB/SP
315197)
APELADO: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP
ADVOGADO: MARIO CESAR TORRES MENDES (OAB/RO
2305)
ADVOGADA: FABIANA OLIVEIRA COSTA (OAB/RO 3445)
APELADA: CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA.
ADVOGADA: ANA CAROLINA BINS GOMES DA SILVA (OAB/MG
149947)
ADVOGADO: LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES (OAB/MG
98632)
ADVOGADO: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM (OAB/
MG 8220)
ADVOGADO: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR (OAB/MG
77467)
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ADVOGADO: JULIO DOS SANTOS PEREIRA (OAB/SP 220921)
RELATOR: ALEXANDRE MIGUEL
REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO: 28/06/2018 17:55:01
Despacho
Visto.
Conforme Termo de Triagem e Análise (ID Num. 3969052) existe,
com relação a origem de nº 7000966-66.2016.8.22.0009 (ação
de obrigação de fazer), a interposição de agravo de instrumento
distribuído à relatoria do Desembargador Alexandre Miguel, 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 distribuído
em 05/12/2016, sob o n. 0803978-07.2016.8.22.0000, no âmbito a
2ª Câmara Cível ao Relator Desembargador Alexandre Miguel, em
que julgou não conhecido parte do recurso e no mérito, recurso não
provido, à unanimidade, em 21/07/2017.
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, 26 de junho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
ABERTURA DE VISTA
Processo : 0803132-53.2017.8.22.0000 Agravo em Agravo de
Instrumento (PJE)
Origem: 7044612-53.2016.8.22.0001 Porto Velho / 6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais
Agravantes: Renato Niemeyer e outros
Advogada: Andréa Aguiar de Lima (OAB/RO 7098)
Agravados: Luciano Haraldo Erbert e outra
Advogada: Inês Aparecida Gulak (OAB/RO 3512)
Advogado: Anderson de Moura e Silva (OAB/RO 2819)
Relator: JUIZ CONVOCADO JHONNY GUSTAVO CLEMES
Interposto em 27/07/2018
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, e dos
artigos 203, § 4º c/c 1021, § 2º, ambos do CPC, ficam os agravados
intimados para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo
interno, no prazo legal.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Belª. Lorenza da Veiga L. Darwich Passos
Diretora do 2º DEJUCÍVEL/TJRO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
Nº: 7004478-39.2016.8.22.0015 Apelação (Recurso Adesivo)
(PJE)
Origem: 7004478-39.2016.8.22.0015 Guajará-Mirim / 2ª Vara
Cível
Apelantes/Recorridos: Ana Maria Gonçalves da Silva e outro
Advogado: Audrey Cavalcante Saldanha (OAB/RO 570-A)
Apelada/Recorrente: Altina Maria Pereira de Souza
Advogado: Luis de Menezes Bezerra (OAB/RO 497-A)
Advogado: Erick Allan da Silva Barroso (OAB/RO 4624)
Relator: DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 30/04/2018
DESPACHO
Vistos.
Considerando que o subscritor do recurso adesivo, Erick Allan
da Silva Barroso, não possui procuração nos autos, determino
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a intimação da recorrente, Altina Maria Pereira de Souza, para
regularizar sua representação nos autos, no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Em ato contínuo, determino a intimação da parte recorrente, Altina
Maria Pereira de Souza, para complementar seu preparo recursal,
considerando o valor de R$ 38.583,39 (trinta e oito mil quinhentos
e oitenta e três reais e trinta e nove centavos), este sendo o valor
discutido na inicial, o qual o autor considera devido, no prazo de
05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007,
§2º, do CPC.
Ressalte-se que somente será aceita a comprovação do ato por
meio digital, inserida no Processo Judicial Eletrônico (PJE).
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 27 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 Nº: 0014166-94.2013.8.22.0001 - APELAÇÃO (198)
ORIGEM: 0014166-94.2013.8.22.0001 – Porto Velho/7ª Vara
Cível
APELANTE: ADIMAQ - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
- ME
Advogado: NERI CEZIMBRA LOPES (OAB/RO 653-A)
APELADA: COIMBRA & NOBRE LTDA - ME
Advogado: JAQUELINE JOICE REBOUCAS PIRES NOE (OAB/
RO 5481)
Advogado: VITOR MARTINS NOE (OAB/RO 3035)
Advogada: ROSECLEIDE MARTINS NOE (OAB/RO 793)
RELATOR: ALEXANDRE MIGUEL
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/06/2018 13:04:47
Despacho
Vistos.
O termo de triagem no ID Num 3924344, informa que os presentes
autos foram analisados e não consta recurso de apelação pendente
de julgamento.
Examinados.
Decido.
Em análise dos autos confirmo a inexistência de recurso de
apelação.
Verifico, ainda, que o processo já foi julgado pela 2ª Câmara Cível,
tendo sido relator o Juiz Convocado Johnny Gustavo Clemes,
no qual julgou por rejeitar as preliminares e negar provimento ao
recurso, decisão transitada em julgado, em 17/04/2018.
Assim, diante do equívoco, devolva-os à origem, para as
providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 12 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: 7002119-67.2017.8.22.0020 Apelação (PJE)
Origem: 7002119-67.2017.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste /
Vara Única
Apelante: Carmem Lopes Padilha
Advogado: Jakson Júnior Serafim Caetano (OAB/RO 6956)
Advogado: Edson Vieira dos Santos (OAB/RO 4373)
Apelado: Banco Itaú Bmg Consignado S/A
Advogada: Rosana Farto Rotta (OAB/SP 190494)
Advogado: José Almir da Rocha Mendes Júnior (OAB/RO 9174)
Relator: DES. ALEXANDRE MIGUEL
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Distribuído por Sorteio em 02/04/2018
DESPACHO
Vistos.
Considerando que houve oposição de embargos de declaração em
face de sentença, e que estes não foram analisados, determino o
retorno dos autos para o julgamento do referido recurso.
Cumpra-se.
Porto Velho, 26 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 : 0012462-72.2015.8.22.0002 Agravo em Apelação
(PJE)
Origem : 0012462-72.2015.8.22.0002 Ariquemes / 3ª Vara Cível
Agravantes : Adriane Elaine Teixeira e outro
Advogado : Allan Monte de Albuquerque (OAB/RO 5177)
Advogado : Léo Antônio Fachin (OAB/RO 4739)
Agravados : Israel Teixeira e outra
Advogado : Severino José Peterle Filho (OAB/RO 437)
Advogado : Rodrigo Peterle (OAB/RO 2572)
Advogada : Luciene Peterle (OAB/RO 2760)
Relator : JUIZ CONVOCADO JOHNNY GUSTAVO CLEMES
Interposto em 04/05/2018
DESPACHO
Israel Teixeira e Veronice Aparecida Machado Teixeira interpõem
pedido de revisão do acórdão de fls. 958/974 – ID 4096424, que
decidiu o agravo interno em apelação para conceder a gratuidade
de justiça ao apelo de Adriane Elaine Teixeira e Humberto Tomé,
argumentando que se aplica o artigo 942, § 3º, inc. II, do Código de
Processo Civil.
Não se trata de recurso mas pedido para imprimir ao julgamento o
rito do art. 942 do CPC.
Salvo melhor entendimento, o pedido deve ser apreciado pela
Presidência da Câmara, por se tratar de questão administrativa,
não cabendo ao relator a convocação de outros julgadores, caso
se entenda aplicável.
Assim sendo, encaminhe-se o pleito ao Presidente do Órgão
Julgador para deliberação quanto ao cabimento de revisão do
julgado em razão de decisão não unânime.
C.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Isaias Fonseca Moraes
Desembargador
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 18/07/2018
0800315-79.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7004471-37.2017.8.22.0007 Cacoal / 2ª Vara Cível
Agravante : Banco do Brasil S/A
Advogado : Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4872)
Agravado : Wilson Lourenço de Souza
Advogada : Flávia Aparecida Flores (OAB/RO 3111)
Relator : JUIZ CONVOCADO JOHNNY GUSTAVO CLEMES
Distribuído por Sorteio em 14/02/2018
DECISÃO: “RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO
RELATOR, À UNANIMIDADE”.
EMENTA: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Astreinte.
Valor razoável. Manutenção. Recurso não provido. A jurisprudência
do STJ e desta Câmara é firme no sentido da possibilidade de
revisão do valor arbitrado a título de multa por descumprimento da
obrigação quando se revelar desproporcional e/ou exorbitante, o
que não ocorreu no caso concreto.
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ACÓRDÃO
Data do julgamento: 18/07/2018
7004032-54.2016.8.22.0009 Apelação (PJE)
Origem: 7004032-54.2016.8.22.0009 Pimenta Bueno / 1ª Vara
Cível
Apelante : Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda
Advogado : Ailton Alves Fernandes (OAB/GO 16854)
Advogada : Fernanda Júlio Platero (OAB/SP 190208)
Advogado : Thales Cedrik Catafesta (OAB/RO 8136)
Advogada : Elza Maria Silva Lima Sacramento (OAB/BA 13127)
Apelada : Francieli Lauwers dos Santos
Advogada : Debora Cristina Moraes (OAB/RO 6049)
Advogada : Jucemeri Geremia (OAB/RO 6860)
Relator : JUIZ CONVOCADO JOHNNY GUSTAVO CLEMES
Distribuído por Sorteio em 19/09/2017
DECISÃO: “REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO,
RECURSO
PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE”.
EMENTA: Obrigação de fazer. Baixa gravame. Cerceamento de
defesa. Inexistente. Interesse de agir. Prescrição. Inocorrente. Ônus
do credor. Dívida quitada. Inércia. Longo período. Dano moral. O
julgamento antecipado da lide não enseja cerceamento de defesa,
quando o juízo responsável pela instrução do feito entende que as
provas existentes nos autos o convence. O interesse de agir reside
na necessidade de o autor buscar a tutela judicial de um direito que
julgar lhe pertencer. O prazo prescricional somente começa a fluir
para o titular do direito tido violado a partir do momento em que se
tem ciência inequívoca da espoliação daquele mesmo direito ou
interesse pelo ofensor. Compete ao credor efetuar a liberação do
gravame incidente sobre o veículo, quando cumprida a obrigação
principal, com a quitação do contrato de financiamento. Tendo o
consumidor efetuado o pagamento integral de suas obrigações
financeiras perante o credor, sem que obtivesse contrapartida
deste, permanecendo com o gravame sobre o seu veículo por
cerca de 05 anos, impedido de aliená-lo a terceiro, o dano moral
resta caracterizado.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 18/07/2018
0005705-47.2015.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 0005705-47.2015.8.22.0007 Cacoal / 3ª Vara Cível
Apelante : Reginaldo Pereira dos Santos
Curador : Defensoria Pública do
ESTADO DE RONDÔNIA
Apelada : Associação Educacional de Rondônia
Advogado : Diogenes Nunes de Almeida Neto (OAB/RO 3831)
Advogada : Lilian Mariane Lira (OAB/RO 3579)
Relator : JUIZ CONVOCADO JOHNNY GUSTAVO CLEMES
Distribuído por Sorteio em 08/09/2017
DECISÃO: “RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
EMENTA: Monitória. Citação por edital. Esgotamento de outros
meios para localização do executado. Nulidade da sentença
acolhida. Preenchidos os requisitos legais, é válida a citação
feita por edital. É procedente ação monitória quando instruída
por documento escrito sem força executiva e se não provada a
irregularidade do débito, seu pagamento ou qualquer outro fato
apto a desconstituir a cobrança.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 18/07/2018
0000860-51.2015.8.22.0013 Apelação (PJE)
Origem: 0000860-51.2015.8.22.0013 Cerejeiras / 2ª Vara
Apelante : SM Nutrição Animal Ltda - ME
Advogada : Jocyele Monteiro de Araújo (OAB/RO 5418)
Advogada : Regiane Estefanny Castilho (OAB/RO 4835)
Advogado : Luiz Pires de Mattos Filho (OAB/PR 33936)
Apelada : Izadora Caldato
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Advogado : Ameur Hudson Amâncio Pinto (OAB/RO 1807)
Advogado : Fernando Milani e Silva (OAB/RO 186-A)
Relator : JUIZ CONVOCADO JOHNNY GUSTAVO CLEMES
Distribuído por Sorteio em 02/08/2017
DECISÃO: “REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À
UNANIMIDADE”.
EMENTA: Apelação cível. Indenização por danos morais.
Inscrição indevida do nome da autora. Devolução de mercadoria
comprovada. Preliminar de deserção e de nulidade processual.
Deve ser afastada a preliminar de deserção, uma vez que o valor
a ser recolhido para preparo recursal é sobre o proveito auferido
na sentença e não sobre o valor atribuído à causa. Não tendo a
parte se insurgido contra o indeferimento do pedido para realização
de nova audiência, oportunamente, por meio de recurso próprio
e adequado, descabe a apreciação recursal por esta Corte, uma
vez que se cuida de matéria coberta pela preclusão temporal.
Comprovado que a autora não era devedora da requerida que
negativou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida
inexistente, o dever de indenizar é medida que se impõe.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
Processo: 0800274-78.2018.8.22.9000 Agravo de Instrumento
(PJE)
Origem: 7007344-91.2018.8.22.0001 Porto Velho / 10ª Vara Cível
Agravante: Tiago Dias Correa Fraga
Advogado: Jorge Luiz de Almeida da Silva (OAB/RJ 179365)
Advogada: Jéssica Carolina de Oliveira da Silva (OAB/RJ 199517)
Advogada: Flávia Silveira Silva (OAB/RJ 179205)
Agravado: Eric Sérgio Santos Sales
Advogado: José Roberto Wandembruck Filho (OAB/RO 5063)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Redistribuído por Sorteio em 27/06/2018
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Dias
Correa Fraga contra decisão proferida nos autos da ação de
rescisão contratual por vício oculto c/c pedido de reparação por
danos materiais e morais que lhe move Tiago Dias Correa Fraga.
Transcrevo a decisão agravada:
[...].
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo (art. 300, NCPC).
Segundo as lições de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito
Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, 57. ed.,
Rio de Janeiro: Forense, 2016), existem basicamente dois requisitos
para alcançar uma providência de urgência de natureza cautelar ou
satisfativa. São eles: a) um dano potencial, que se configura no
risco do processo não ser útil ao interesse demonstrado pela parte,
em razão do periculum in mora, e b) a probabilidade do direito
substancial invocado, ou seja, o fumus boni iuris.
A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Estes
pressupostos, todavia, devem ser evidenciados conjuntamente,
pelo que, em via oblíqua, tornar-se-á defesa a concessão da
antecipação de tutela.
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido da tutela
de urgência decorre do fato da parte autora ter acostado aos autos
documento que demostra que o veículo foi adquirido através de
leilão da seguradora Tokio Marine (fls. 16529321 - Pág. 3).
De outro passo, o perigo de dano, por sua vez, decorre do laudo
de avaliação do veículo adquirido, onde constatou-se avarias
(fls. 16529290 - Pág. 1/16529321 - Pág. 1), bem como o risco da
impossibilidade de retornar ao status quo.
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Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não
se apresenta irreversível, de maneira que o pedido atende aos
requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3º,
CPC).
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado
pela parte autora para o fim de bloquear (transferência) o veículo
Ford Focus, Placa OHT 2322, o que faço através do Sistema
Renajud.
[...].
Pelo departamento (fl. 67, ID Num. 4009874), foi certificado a
ausência do comprovante do recolhimento do preparo recursal,
contudo, o agravante faz pedido de concessão da gratuidade da
justiça.
Intimado, o agravante peticionou às fls. 73/74 (ID Num. 4099215)
manifestando-se pela tempestividade do recurso.
É o relatório. Decido.
Da tempestividade
Inicialmente analiso o pleito de recebimento do recurso, em razão
ter sido interposto perante a Turma Recursal.
Consta dos autos que o agravante distribuiu em 15/05/2018 o
presente recurso no âmbito da Turma Recursal. Após, manifestação
do relator em 25/05/2018, os autos foram remetidos a esta Corte.
Pois bem, em consulta aos autos de origem, constatei que o
agravante foi intimado em 25/04/2018, e a notificação juntada ao
processo somente em 13/06/2018.
Portanto, tendo sido o recurso protocolado em 15/05/2018,
manifestamente tempestivo, razão pela qual recebo o recurso.
Da gratuidade
Conquanto se reconheça que o artigo 99, §3º do CPC estabeleça
a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência
financeira, quando o pleito é feito exclusivamente por pessoa física,
anoto que tal presunção é relativa e, portanto, pode ser sindicada
pelo magistrado, inclusive com determinação que apresentação de
documentos comprobatórios de renda e despesas.
Em suas razões o agravante alega que não possui condições
de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento.
Contudo, em análise aos autos, constatei que o agravante é servidor
público do Ministério Público da União, com rendimento bruto em
torno de R$ 8.363,32, que após descontos em folha de pagamento,
inclusive pensão alimentícia, perfaz o total líquido em torno de R$
4.000,00 (fls. 23/25, ID Num. 3754786).
Desse modo, entendo que não há elementos nos autos a comprovar
a alegada hipossuficiência, razão pela qual indefiro o pedido de
gratuidade judiciária e determino que, intime-se o agravante para
providenciar o recolhimento do preparo recursal nos termos do art.
1007, caput, do CPC c/c o art. 16 da Lei nº 3896/2016, no prazo de
5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Certifique-se eventual cumprimento desta determinação.
Após, faça-me a conclusão
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 30 de julho de 2018.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
Processo: 0801971-71.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento
(PJE)
Origem: 7019936-70.2018.8.22.0001 Porto Velho / 7ª Vara Cível
Agravante: Banco BMG S/A
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
Agravada: Iraci Dias Ferreira
Advogado: José Ney Martins Júnior (OAB/RO 2280)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 18/07/2018
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Decisão
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A
nos autos da ação indenizatória movida por Iraci Dias Ferreira
contra parte da decisão de fls. 1/2, ID 4121481, proferida pelo juízo
da 7ª Vara Cível da comarca de Porto Velho, a seguir transcrita:
Concedo os benefícios da gratuidade da justiça a parte
requerente.
IRACI DIAS FERREIRA ajuizou ação indenizatória contra o
BANCO BMG SA, ambos qualificados no processo, pretendendo
a condenação do requerido a indenizar danos morais. Segundo a
autora, em 9/2/18 a requerida depositou em sua conta o montante
de R$ 4.970,40, bem como enviou um cartão constando como limite
o referido valor. Porém, afirmou que nunca contratou empréstimo
ou serviço de cartão de crédito com o requerido. Disse que entrou
em contato com o requerido para devolução do valor depositado,
o que foi realizado. Porém, informou que no mês seguinte o
requerido descontou da sua aposentadoria o montante de R$
193,76. Novamente, ligou para o requerido, tendo este devolvido
o montante descontado indevidamente. Entretanto, outra vez o
requerido não cessou os descontos, tendo sido realizado outros
dois, no valor de R$ 193,76 cada, sem restituição do montante
até o momento. Ao final, postulou, em tutela de urgência, que o
requerido se abstenha de efetuar descontos. No mérito, postulou
que o requerido seja condenado a indenizar danos morais (R$
7.000,00). Apresentou documentos.
Passo à análise do pedido de tutela de urgência.
A tutela de urgência encontra fundamento no art. 300 do CPC e
para sua concessão faz-se mister a observância dos pressupostos
estabelecidos em tal dispositivo, quais sejam, a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso em tela, a plausibilidade do direito sobre o qual se
fundamenta o pedido de urgência decorre dos documentos
apresentados, que demonstram que o requerido efetuou descontos
na aposentadoria da requerente, sem existir contrato subsidiandoos, bem ainda que a requerente devolveu o valor depositado pelo
requerido indevidamente, indicando ausência de contrato entre as
partes.
O perigo de dano pode ser evidenciado pela possibilidade de
diversos desdobramentos negativos dos descontos efetuados na
aposentadoria da autora, que incide sobre verba de caráter alimentar
utilizado pela requerente para subsidiar as suas despesas.
Além disso, deve-se considerar que a providência pretendida não
se apresenta irreversível, de maneira que atende aos requisitos
disciplinados pela Legislação Processual (§3º do art. 300 do
CPC).
Assim, a tutela de urgência deve ser deferida.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência
antecipada formulado e DETERMINO que a parte requerida
suspenda os descontos realizados na aposentadoria da requerente,
no valor de R$ 193,76, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
multa mensal de R$ 954,00 reais, até o limite de R$ 9.540,00 reais
[...].
O agravante alega que inexiste periculum in mora no caso em
análise, pois o procedimento não é urgente.
Discute o prazo para cumprimento da ordem, bem como o valor da
multa diária aplicada. Afirma que esta foi fixada sem observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.
Passo a decidir.
O pedido do agravante nestes autos cinge-se na revogação da
concessão de tutela provisória antecipada e, por isto, é necessário
verificar a existência dos requisitos legais que autorize sua
pretensão. Segundo as disposições do art. 294, do CPC/2015,
a tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência, de
modo incidental ou cautelar.
Registro, ainda, que o que se pede em sede de tutela de urgência
antecipada, parcial ou integralmente, é o provimento final deduzido
na ação em trâmite ou seus efeitos. Neste sentido veja-se a
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doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
em comentário ao art. 273 do CPC, correspondente ao art. 300 do
CPC/15:
Tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito, espécie do
gênero tutelas de urgência, é providência que tem natureza jurídica
mandamental, que se efetiva mediante execução lato sensu, como
o objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria
pretensão deduzida em juízo ou os seus efeitos. É tutela satisfativa
no plano dos fatos, já que realiza o direito, dando ao requerente o
bem da vida por ele pretendido com a ação de conhecimento. (In
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,
11ª ed. rev., ampl. e atual., ed. RT, 2010, p. 547).
Outrossim, o artigo 300 do CPC/15 traz os pressupostos gerais da
tutela provisória de urgência, sendo a probabilidade do direito e o
perigo da demora.
Da probabilidade do direito
Este requisito significa a plausabilidade da existência do direito, a
verossimilhança fática independente de produção de prova – é o
fumus boni iuris. Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que a
mera probabilidade de o direito existir é suficiente para a concessão
da tutela cautelar e da tutela antecipada (in Novo Código Processo
Civil Comentado, 2ª ed, Juspodivm, 2017, p. 500).
Na espécie, foi deferida a antecipação de tutela para que o
banco suspendesse os descontos realizados na aposentadoria
da requerente, no valor de R$ 193,76, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de multa mensal de R$ 954,00 reais, até o limite de R$
9.540,00 reais.
No presente caso, a legalidade da cobrança do débito está sendo
discutida nos autos, de modo a legitimar a abstenção do desconto,
ainda que temporariamente.
Ademais, a referida legalidade da cobrança será analisada no
mérito da ação pelo juízo de primeiro grau.
Portanto, vislumbro a presença do requisito da probabilidade do
direito.
Do perigo da demora
O segundo requisito trata do periculum in mora, verificado quando
constata-se que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional
pode trazer dano à parte ou risco ao resultado útil do processo.
Este dano deve ser grave, atual e concreto, não podendo decorrer
de mero temor subjetivo da parte. Ainda, deve ser irreparável ou de
difícil reparação.
No caso dos autos, também vislumbro o periculum in mora,
porquanto a permanência dos descontos em sua aposentadoria tem
condão de lhe causar dano irreparável consistente na inviabilização
da prática de atividades cotidianas.
Desta forma, constato, ao menos neste momento processual, a
existência de perigo da demora no presente feito.
Da reversibilidade da medida
A lei aponta, também, um pressuposto específico da tutela
provisória: a reversibilidade da medida. Nos termos do art. 300, §3º
do CPC/15, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão”. A respeito do tema, veja-se lição de Fredie Didier Jr,
Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:
Conceder uma tutela provisória satisfativa irreversível seria conceder
a própria tutela definitiva – uma contradição em termos. Equivaleria
a antecipar a própria vitória definitiva do autor, sem assegurar ao
réu o devido processo legal e contraditório, cujo exercício, ‘ante
a irreversibilidade da situação de fato, tornar-se-ia absolutamente,
inútil, como inútil seria, nestes casos, o prosseguimento do próprio
processo’ (Curso de direito processual civil, 10ª edição. Editora
Juspodivm, p. 600).
Sobre a irreversibilidade da medida, a doutrina de Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery diz que a aplicação de
tal dispositivo está relacionada à irreversibilidade de fato do
provimento judicial, de modo que, havendo possibilidade, inclusive,
de resolver-se a questão futuramente em perdas e danos, em caso
de improcedência do pedido inicial, há que ser deferida a medida.
Veja-se:
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A norma fala na inadmissibilidade da concessão da tutela
antecipada, quando o provimento for irreversível. O provimento
nunca é irreversível, porque provisório e revogável. O que podem ser
irreversíveis são as consequências de fato ocorridas pela execução
da medida, ou seja, os efeitos decorrentes de sua execução. De
toda sorte, essa irreversibilidade não é óbice intransponível à
concessão do adiantamento, pois, caso o autor seja vencido na
demanda, deve indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela
sofreu com a execução da medida. (in Código de Processo Civil
Comentado, 10ª Edição, Editora RT, 2007, p. 529)
Sobre o assunto, eis a orientação do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 2º, DO CPC.
PRECEDENTES.
1. O perigo de irreversibilidade do provimento adiantado, óbice
legal à concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo
273, § 2º, do CPC, deve ser interpretado cum grano salis, sob pena
de se inviabilizar o instituto.
2. Irreversibilidade é um conceito relativo, que deve ser apreciado
ad hoc e de forma contextual, levando em conta, dentre outros
fatores, o valor atribuído pelo ordenamento constitucional e legal
aos bens jurídicos em confronto e também o caráter irreversível,
já não do que o juiz dá, mas do que se deixa de dar, ou seja, a
irreversibilidade da ofensa que se pretende evitar ou mesmo da
ausência de intervenção judicial de amparo.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 736826/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/12/2006, DJ 28/11/2007, p. 208)
Na espécie, a tutela de urgência é reversível, bastando que
os descontos voltem a ser realizados, sem prejuízo ao banco
agravante.
Desta forma, também está presente o requisito negativo previsto
no art. 300 do CPC/15.
Da multa
Por fim, quanto à imposição de pena de multa diária no valor de
R$ 954,00, até o limite de R$ 9.540,00, o banco aduz que o valor
está demasiadamente acima do patamar aplicado pelo judiciário.
Acrescenta que a quantia foi fixada sem observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento
no sentido de que o valor da multa diária por descumprimento
judicial apenas é possível quando a quantia arbitrada for irrisória ou
exorbitante (STJ - AgRg no AREsp: 543745 SC 2014/0167072-4,
Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJ: 05/03/2015, T3 - TERCEIRA
TURMA, DJe 13/03/2015).
No caso em apreço, tenho que o valor fixado é razoável e não pode
ser considerado excessivo a ponto de causar a ruína financeira do
Banco BMG.
O valor da multa não se mostra elevado, especialmente considerando
a capacidade de solvência do banco agravante, sendo suficiente
para compeli-lo a cumprir a ordem judicial.
Por fim, em relação ao prazo de 5 dias estabelecido para cumprimento
da decisão, tenho que também é razoável considerando a urgência
da medida.
Portanto, ao menos neste juízo sumário de cognição, entendo
estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão da
tutela de urgência.
Assim, inexistindo, por ora, elementos probatórios que atestem a
certeza do alegado pela parte agravante, entendo que a decisão
recorrida não merece reparos.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, do NCPC c/c Súmula
568 do STJ, considerando a dominância do assunto na Corte e no
STJ, nego provimento unipessoal ao recurso e mantenho a decisão
em todos os seus termos.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Procedidas às anotações necessárias, transitado em julgado,
arquive-se.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 25 de julho de 2017.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Relator
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Quanto à imposição de pena de multa diária no valor de R$
1.000,00, o banco aduz que o valor está demasiadamente acima
do patamar aplicado pelo judiciário. Acrescenta que a quantia não
é compatível com a obrigação instituída e por esta razão pleiteia
sua revogação ou diminuição.
Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento
no sentido de que o valor da multa diária por descumprimento
judicial apenas é possível quando a quantia arbitrada for irrisória ou
exorbitante (STJ - AgRg no AREsp: 543745 SC 2014/0167072-4,
Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJ: 05/03/2015, T3 - TERCEIRA
TURMA, DJe 13/03/2015).
No caso em apreço, tenho que o valor fixado é razoável e não pode
ser considerado excessivo a ponto de causar a ruína financeira do
Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A.
O valor da multa não se mostra elevado, especialmente considerando
a capacidade de solvência do banco agravante, sendo suficiente
para compeli-lo a cumprir a ordem judicial.
Em relação ao prazo de 10 dias estabelecido para cumprimento da
decisão, tenho que também é razoável considerando a urgência
da medida.
Portanto, ao menos neste juízo sumário de cognição, entendo
estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão da
tutela de urgência.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, do NCPC c/c Súmula
568 do STJ, considerando a dominância do assunto na Corte e no
STJ, nego provimento unipessoal ao recurso e mantenho a decisão
em todos os seus termos.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Procedidas às anotações necessárias, transitado em julgado,
arquive-se.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
RELATOR
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
Processo: 0802012-38.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento
(PJE)
Origem: 7005767-12.2017.8.22.0002 Ariquemes / 2ª Vara Cível
Agravante: Iccap Implementos Rodoviários Ltda
Advogado: Anselmo Mateus Vedovato Júnior (OAB/MS 9429)
Agravado: Valdenor Alves da Silva
Advogado: Luiz Antônio Previatti (OAB/RO 213-B)
Terceira Interessada: Randon Administradora de Consórcios Ltda
Advogada: Renata Susete Cauduro Napuri (OAB/RS 73380)
Advogada: Patrícia Biondo (OAB/RS 51346)
Terceiro Interessado: Rogério Eustáquio Ribeiro de Moura
Advogado: João Alberto Chagas Muniz (OAB/RO 3030)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 23/07/2018
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ICCAP
IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA contra decisão proferida
pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Ariquemes/RO, nos
autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais
movida em seu desfavor e outros por Valdenor Alves da Silva.
Segue trecho da decisão (fls. 35/37, ID 4147919):
[…]
Da análise dos autos, nota-se que a primeira requerida arguiu em
preliminar a incompetência relativa deste Juízo, sustentando que
o feito deveria tramitar na Comarca de Campo Grande/MS, local
onde está localizada a Matriz da requerida ou Porto Velho, local
de sua filial.
Referida preliminar se substancia na alegação de que não é aplicável
ao caso em tela as regras do Código de Defesa do Consumidor.
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Entretanto, em que pese os argumentos da requerida, mister
consignar que o caso em tela não há que se afastar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a vulnerabilidade
técnica e econômica do requerente em relação as requeridas é
evidente.
Além disso, conforme mencionado na inicial, o caminhão objeto do
litígio tinha por escopo o auxílio do requerente em suas atividades,
restando evidente a destinação final do bem.
Sobre o tema oportuno citarmos os seguintes julgados:
[...].
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência relativa do
Juízo, bem como reconheço a aplicabilidade das regras do Código
de Defesa do Consumidor.
Em especial, em razão da notória hipossuficiência técnica do
requerente em relação as requeridas, inverto o ônus da prova em
favor do requerente, o que faço com fulcro no artigo 6º, VIII, do
CDC.
No que tange a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelas
requeridas, não vislumbro razão para o acolhimento desta,
notadamente porque os documentos que instruíram a inicial (ID
10516597 e seguintes) demonstram que o caminhão objeto do litígio
foi inicialmente negociado pelo autor, o que demonstra legitimidade
para figurar na presente ação, desta feita, rejeito a preliminar de
ilegitimidade ativa.
Quanto ao pleito de habilitação de ROGÉRIO EUSTÁQUIO RIBEIRO
DE MOURA (ID 14236589) para ingressar no processo como
assistente do autor, muito embora as requeridas tenham impugnado
o pedido de habilitação, sustentando tratar-se de litisconsórcio
ativo necessário, não vislumbro razão para o acolhimento de tal
posicionamento, haja vista que a participação desde se amolda ao
conceito de assistência previsto no artigo 119.
Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro
juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma
delas poderá intervir no processo para assisti-la.
Assim, acolho o pedido de habilitação nos autos devendo ROGÉRIO
EUSTÁQUIO RIBEIRO DE MOURA ser inserido no feito como
ASSISTENTE do autor.
Inclua-se o assistente no polo ativo.
Após, intimem-se as partes para, no prazo legal, manifestarem-se
quanto as provas que pretendem produzir.
[...].
A princípio, informa a agravante, em síntese, que o agravado aderiu
em fevereiro de 2016 o grupo 865 de consórcio da primeira requerida
RANDON, visando a aquisição de um semirreboque no valor de R$
142.713,08. Contudo, em 20/09/2016 o agravado transferiu com
anuência da administradora RANDON, seu consórcio pelo valor de
R$ 80.000,00, cota 728, do grupo 865 ao Sr. Rogério Eustáquio
Ribeiro de Moura, conforme proposta de transferência de bens não
entregues de número 85156.
Alega ilegitimidade do agravado para figurar do polo ativo da
demanda sob o fundamento daquele ter realizado a transferência
do consórcio a terceira pessoa.
Sustenta, que não se aplica ao caso a legislação consumerista,
pois não se trata de consumidor para fins legal, visto que a carreta
semirreboque é implemento de faturamento e lucro, cuja utilização
é destinada a atividade econômica de transporte de carga.
Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o
seu provimento para reformar a decisão agravada para extinguir
o feito originário sem apreciação do mérito ante a ilegitimidade do
agravado para figurar na ação.
É o relatório. Decido.
De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela,
total ou parcialmente, a pretensão recursal.
Entretanto, para que seja concedido o pleito nos termos requeridos,
em sede de antecipação de tutela, devem estar presentes os
requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, evidência da probabilidade
do direito e perigo de dano.
Os autos envolvem argumentos acerca da ilegitimidade ativa do
agravado para figurar na ação originária, bem como pela não
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aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor
sob o fundamento de que o bem adquirido é para uso em atividade
econômica.
Contudo, apesar do pedido do agravante, inexiste nos autos
demonstração de prejuízo iminente a ensejar a concessão do
efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual indefiro a liminar
pleiteada.
Em atenção ao disposto no art. 1.019, II do CPC, determino a
intimação da parte agravada para apresentar resposta ao recurso.
Após, tornem os autos conclusos para apreciação.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho – RO, 30 de julho de 2018.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Relator

1ª CÂMARA ESPECIAL
0801844-36.2018.8.22.0000- Petição
Origem: 7019846-62.2018.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Fazenda Pública
Requerente: Mamoré Máquinas Agrícolas Ltda – EPP
Advogado: Breno Dias de Paula (OAB/RO 399-B)
Advogado: Franciany D Alessandra Dias de Paula (OAB/RO
349-B)
Advogado: Francisco Aquilau de Paula (OAB/RO 10)
Advogado: Rafaele Oliveira de Andrade (OAB/RO 6289)
Advogado: Italo Jose Marinho de Oliveira (OAB/RO 7708)
Advogado: Suelen Sales da Cruz (OAB/RO 4289)
Advogado: Priscila de Carvalho Farias (OAB/RO 8466)
Advogado: Rodolfo Jenner de Araújo Moreira (OAB/RO 5572)
Requerido: Superintendente da Superintendência Estadual de
Licitações do Estado de
Rondônia – SUPEL
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Data da Distribuição: 04/07/2018
Despacho
Vistos etc.
Mamoré Máquinas Agrícolas Ltda. – EPP, com a finalidade de
suspender o procedimento licitatório nº 111/2017/SUPEL/RO,
formula pedido incidental de tutela provisória de urgência.
Postula seja o processo distribuído, por prevenção, ao e. Des.
Roosevelt Queiroz, relator do agravo de instrumento nº 080148671.2018.8.22.0000.
Lado outro, diz que, ao contrário do entendimento do magistrado de
piso, a licitante Casa da Lavoura Máquinas e Implementos Agrícolas
Ltda., em descompasso com previsão editalícia (itens 13.4.4, “b’ e
24.19, não comprou que tem assistência técnica autorizada.
Anota que os documentos apresentados para comprovar
adequação ao item relativo à assistência técnica são referentes a
outras empresas que, em que pese a similitude de nome, possuem
CNPJ distintos.
Noutro vértice, argumenta que o objeto ofertado pela Casa da
Lavoura (vencedora dos itens 02 e 03 do certame licitatório)
não guarda compatibilidade com as especificações do edital,
pois refere-se à grade aradora de quatorze discos que, para ser
utilizada, necessita de trator de potência superior aos que estão
sendo comprados nesta mesma licitação.
Argumentando que o laudo técnico apresentado pela licitante – que,
aliás, não se submeteu ao crivo do contraditório – não se presta
para comprovar a compatibilidade entre a grade aradora de 14
discos e os tratores que estão sendo comprados nesta licitação.
Afirma que as especificações do fabricante da grade aradora
evidenciam que há incompatibilidade entre um e outro
equipamento.
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Lado outro, diz não ter a licitante TLM Comercial (vencedora
do item 01 da licitação) comprovado que tem condições de
prestar assistência técnica em todo o Estado, o que evidencia o
descumprimento de regras previstas nos itens 13.4.4 “b” e 24.19
do edital do certame licitatório, bem como os itens 8.1 e 16.1 “p” do
Termo de Referência do pregão eletrônico.
Ressaltando que essa empresa sequer tem sede em Rondônia,
alega que a assistência técnica seria terceirizada para empresas
que, de igual modo, não possuem condições mínimas para executar
a manutenção dos itens licitados.
Anota que, após a conclusão do procedimento licitatório, ao
argumento de ser impossível entregar os tratores da marca bundy,
ofertados em sua proposta, a licitante TLM Comercial postula
substituição pela marca massey fergusson que, entretanto, são
fornecidos e representados pela empresa Guaporé Máquinas e
Equipamentos Ltda., em evidente terceirização do objeto e ofensa
aos itens 24.19 e 16.1, “p”, do termo de referência.
Afirmando ofuscados os princípios da vinculação ao instrumento
convocatório, isonomia e julgamento objetivo, e ressaltando se
tratar de aquisição de vultoso valor (R$12.675.863,20), aponta
risco grave e de difícil reparação na continuidade do certame, com
possibilidade, inclusive, de prejuízo ao erário.
Dizendo presentes os requisitos indispensáveis, postula tutela de
urgência e, por consequência, que seja conferido efeito suspensivo
ao recurso de apelação, de modo a obstar o seguimento do
procedimento licitatório, id. 4048662.
É o relatório. Decido.
Nos termos do que prevê o artigo 142 do RITJRO, observar-se-á
a prevenção, para os feitos originários, conexos e para todos os
recursos, sempre que um desembargador primeiro conhecer de
causa ou qualquer incidente.
Reputam-se conexas, conforme disposição do artigo 55 do Código
de Processo Civil, ações que tenham pedido ou causa de pedir
comum.
No caso dos autos, ao contrário do que sustenta o postulante, não
há falar em distribuição por dependência, pois não se vislumbra
conexão entre o tema tratado neste processo e o objeto do referido
agravo de instrumento nº 0801486-71.2018.8.22.0000.
É que, neste processo, se está a discutir a legalidade do certame
licitatório nº 111/2017/SUPEL/RO, realidade que, convenhase, não se confunde com a causa de pedir do AI nº 080148671.2018.8.22.0000, que cuida da licitação nº 109/2017/SUPEL/
RO.
Sendo assim, por não vislumbrar dita prevenção, deixo de remeter
o processo para redistribuição.
Lado outro, no que se refere à tutela de urgência, imperioso observar
que, regulada a partir do artigo 300 do Código de Processo Civil,
para sua concessão – seja na modalidade cautelar ou antecipada –
imprescindível que restem evidenciados a probabilidade do direito
e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.
Trata-se, pois, como de sabença, da ocorrência do fumus boni iuris
e do periculum in mora. O primeiro referindo-se à plausibilidade do
direito substancial vindicado; o segundo à possibilidade de tornarse inócuo, caso não seja acolhida desde logo a pretensão.
Extrai-se deste processo que a empresa Casa da Lavoura
Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda., que venceu os itens 02 e
03 do certame licitatório nº 111/2017/SUPEL/RO (carreta agrícola
e grade aradora hidráulica), para fins de habilitação, apresentou
declaração de representação e assistência técnica das fabricantes
Triton (id. 18744080) e Piccin (id. 18744069).
Afirma o peticionário que, por se referirem a empresas outras, com
CNPJ e quadro social diversos da licitante Casa da Lavoura, ditas
declarações não se bastam para atender à exigência de garantia
e assistência técnica prevista nos itens 13.4.4 “b” e 24.19 do edital
do certame licitatório, bem como itens 8.1 e 16.1 “p” do termo de
referência do pregão eletrônico.
Em que pese a insurgência, certo é que, para fins de comprovação
de qualificação técnica, nos termos do que prevê item 13.4.4, alínea
“b” do edital nº 111/2017/SUPEL/RO (exigência repisada no item
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8.1 do termo de referência do pregão eletrônico, id. nº 4048664,
fls. 35), deverá ser apresentada declaração emitida pelo fabricante/
fornecedor dos equipamentos, com firma reconhecida em cartório,
declarando sua capacidade de assistência técnica autorizada, com
razão social, CNPJ e endereço, apresentando, pelo menos, três
pontos de assistência, sendo um na capital do Estado e dois no
interior (id. 4048664, fls. 19).
Singelo passar d’olhos pela regra editalícia evidencia que, como
não poderia deixar de ser, incumbe ao fabricante/fornecedor prestar
assistência técnica e, portanto, é a ele que se dirige a exigência de
possuir, no mínimo, três pontos de atendimento, e não ao licitante.
Sendo assim, para fins de habilitação, ao licitante incumbe tão
somente demonstrar que os objetos ofertados contam, no Estado
de Rondônia, com assistência técnica autorizada e que se dará, no
mínimo, em três cidades distintas.
E essa condição, convenha-se, foi fartamente comprovada pelos
documentos juntados no processo, pois deles se extrai, a mais não
poder, que as fabricantes Triton e Piccin possuem, aqui no Estado,
nove representantes autorizadas a prestar assistência técnica, uma
delas, aliás, em Porto Velho (conforme documentos id. 18744080 e
18744069 – proc. 7019846-62.2018.8.22.0001).
Lado outro, no que respeita à suposta incompatibilidade entre o
objeto ofertado pela Casa da Lavoura e o item nº 03 do instrumento
convocatório, melhor sorte não socorre à postulante.
Isso porque, no que se refere ao objeto impugnado, o termo de
referência é de clareza meridiana ao descrever, no item 6.1, grade
aradora hidráulica com controle remoto, 14 discos, com diâmetro
26’, espessura de 6mm, espaçamento entre discos 230 mm, largura
mínima de trabalho de 1.400mm, com mancal a óleo, sistema
hidráulico de pneus para transporte, peso de, no mínimo, 1400kg,
profundidade mínima de trabalho de 150mm.
Extrai-se do processo que, em estrita observância ao previsto no
edital, a Casa da Lavoura apresentou proposta de grade aradora
hidráulica com as características que prevê o termo de referência,
realidade que, a mais não poder, afasta a alegada incompatibilidade
(id. 18693437).
Ademais, eventuais considerações sobre a pertinência do objeto
que se pretende adquirir, adequação da escolha ou mesmo
compatibilidade para uso, escapam do olhar do Judiciário, pois essa
postura, não se tenha dúvida, caracterizaria indevida ingerência no
mérito administrativo.
No que respeita à proposta da licitante TLC Comercial, vencedora
do item 01 do edital de licitação (trator de pneus), de igual forma, não
procede o argumento de irregularidade, pois, nos contornos do que
estabelece o regramento do procedimento licitatório (item13.4.4,
alínea “b” do edital nº 111/2017/SUPEL/RO), foi apresentada
declaração da empresa fabricante atestando que mantém, neste
Estado, assistência técnica em mais de três localidades distintas
(id. nº 18693353).
Pelo exposto, por não vislumbrar os pressupostos ensejadores,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência cautelar e, por
consequência, deixo de atribuir o postulado efeito suspensivo ao
recurso de apelação.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 26 de julho de 2018.
Des. Gilberto Barbosa
Relator
0801696-25.2018.8.22.0000 - Ação Rescisória
Origem:0036214-51.2007.8.22.0003 Jaru/1ª Vara Cível
Autor: Município de Governador Jorge Teixeira - RO
Procurador: Pablo Deomar S. Brambilla
Procurador: Max Miliano Prenszler Costa
Réu: Vandelino Sebastião Simon Filho
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Data de Distribuição: 19/06/2018
Despacho
Trata-se de Ação Rescisória (doc.e- 3956446), proposta pelo
Município Governador Jorge Teixeira que, com fundamento no art.
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966, V e VII, do NCPC, postula a rescisão de sentença (doc.e3956436) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaru,
nos autos da Execução Fiscal de n. 0036214-51.2007.8.22.0003.
Aduz o Autor, em síntese, que não foi observado pelo Juízo
sentenciante, o teor do art. 37, §5º, da Constituição Federal, bem
como que não se valeu das provas que constavam dos autos, as
quais reputa aptas a desconstituir o referido título judicial.
É o relatório.
Considerando ter sido ajuizada a rescisória dentro do prazo,
recebo a petição inicial no que diz respeito às alegações de
manifesta violação à norma jurídica (art. art. 966, V, NCPC) e de
obtenção de prova nova (art. 966, VII, NCPC), o que se apreciará,
evidentemente, em tempo oportuno.
Passo, assim, à instrução do feito.
Cite-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias, responder
aos termos desta ação, conforme estabelece o art. 970 do NCPC.
Publique-se.
Porto Velho/RO, 26 de julho de 2018.
Juiz Convocado Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Relator em substituição
REMESSA
Nesta data faço remessa destes autos à Promotoria de Justiça,
para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo, conforme
despacho (Id. 4181712).
Porto Velho/RO, 30/07/2018
Shirlene Q. C. da Rocha
Cad. 204602-4 – 1º DEJUESP
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO
Presidência
Processo: 0801202-68.2015.8.22.0000 Recurso Especial em
Mandado de Segurança (PJe)
Recorrente: Estado de Rondônia
Procurador: Kherson Maciel Gomes Soares (OAB/RO 7139)
Procurador:Marta Carolina Fahel Lobo (OAB/RO 6105)
Recorrido: G.F.C. Representado por M.M.C.
Advogado: Hudson da Costa Pereira (OAB/RO 6084)
Advogado: Flademir Raimundo de Carvalho de Avelino (OAB/RO
2245)
Advogada: Evany Gabriela Côrdova Santos Marques (OAB/RO
6506)
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
O recurso preenche o requisito constitucional do prequestionamento
quanto à matéria referente às legislações federais indicadas: art.
58, § 1° e § 2º, da Lei n. 9.394/96, art. 1º, da Lei n. 12.016/2009,
art. 28, XVII, da Lei n. 13.146/2015, e art. 535, II, do Código de
Processo Civil.
Recurso Especial, portanto, admitido.
Subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intime-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, julho de 2018.
(e-sig.) Desembargador Renato Martins Mimessi
Presidente em substituição regimental
Presidente
0802003-76.2018.8.22.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:7023629-62.2018.8.22.0001Porto Velho/1ª Vara de
Fazenda Pública
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador:Cássio Bruno Castro Souza
Agravado: Rosa Gomes Marques
Advogado: Jesus Clezer Cunha Lobato (OAB/RO 2863)
Relator: JUIZ DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Data de Distribuição: 20/07/2018
Decisão
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
(doc.e- 4141647), interposto pelo Estado de Rondônia, contra
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decisão interlocutória (doc. e- 19192235 dos autos originários),
proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de
Porto Velho, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido
de antecipação de tutela, de n. 7023629-62.2018.8.22.0001, que é
movida por Rosa Gomes Marques, em face do ora Agravante.
Na inicial, pleitou a ora Agravada, o fornecimento de medicamento
de auto custo vemurafenibe, em razão de ser portadora de meloma
maligno (câncer de pele CID C10:C43.9), com estágio clínico atual
IV (sistema nervoso central e linfonodos cervicais).
A decisão agravada deferiu pedido de antecipação de tutela, em
suma, nos moldes a seguir transcritos:
Considerando o contexto clínico do paciente apresentado em
relatório médico, bem como a informação contida no processo
REsp 1.657.156, acima mencionado, e, ainda o fato de o paciente
já ter passado por outros tratamentos fornecidos pelo SUS e ter
apresentado progresso da doença, tem-se nessa análise preliminar
que o fármaco Vemurafenibe é o mais indicado no atual estágio da
doença. Assim, defiro a antecipação da tutela para determinar ao
Estado de Rondônia que no prazo de 20 dias adquira e dispense à
Sra. ROSA GOMES MARQUES, o medicamento VEMURAFENIBE,
pelo tempo que se fizer necessário, conforme prescrição médica,
observando-se que a continuação do tratamento e controle da
resposta do paciente ao medicamento devem ser feitos de forma
rigorosa pelo médico que acompanha a Autora, ser apresentado
laudo médico a cada três meses junto ao Núcleo de Cumprimento
de Mandados Judiciais, para fins de dispensação correta do
medicamento. Oficie-se a Direção do Departamento de Oncologia
Clínica do Hospital de Barretos – Unidade Porto Velho, com cópia
ao médico Marcelo S. Drude, CRM/RO 3624, do Hospital de
Barretos de Porto Velho, para encaminhando cópia desta decisão
para conhecimento, bem como para advertí-lo de que eventual
suspensão do tratamento da Autora (Rosa Gomes Marques), com
o fármaco Vemurafenibe, deve ser imediatamente comunicado à
SESAU/RO, a PGE e a este Juízo, também por meio de ofício.
Em suas razões, sustenta o Agravante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da concessão de medida antecipatória, ao
defender que o fármaco pleiteado não é padronizado na Portaria
1.554/2013 (Componente Especializado – de Competência do
Estado), bem como que ainda que fosse caso de dispensação
de medicamento não constante da lista do SUS, para tanto seria
necessária demonstração exaustiva da ineficácia dos tratamentos
normalmente oferecidos no âmbito do sistema, o que alude não ser
o caso dos autos.
Ainda, aduz que existem outros fármacos (devidamente
padronizados) que são normalmente dispensados a usuários
com objetivo de combater a patologia que acomete a Agravada,
salientando que há decisão administrativa pela não incorporação
do medicamento no âmbito da lista do SUS.
Frente a isso, pugna seja concedido efeito suspensivo ao recurso
de agravo de instrumento e, no mérito, que seja este provido para
fins de reformar a decisão agravada.
Postula pela produção de todas as provas em direito admitidas, em
especial a realização de perícia médica para elaboração de relatório
médico circunstanciado para fins de caracterização da suposta
inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos
fornecidos pela rede pública de saúde.
É o relatório. Decido.
De início, indefiro pedido de produção de provas realizado pelo
Ente Estatal, considerando-se a natureza do recurso de agravo de
instrumento, o qual visa o proferimento de decisão substitutiva da
emanada do âmbito do juízo singular, de forma que, inexistindo
produção de provas no primeiro grau de jurisdição, quando da
análise do pedido antecipatório, fica o Tribunal limitado à análise
preliminar do processo, sob pena de usurpar do juízo a quo matéria
que lhe cabia examinar. A respeito, cito julgado do TJ/ES:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRODUÇÃO DE PROVAS
EM SEDE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO DE
TERCEIROS PARA INTEGRAREM A LIDE EM SEDE RECURSAL
- IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO PÚBLICO - CLASSIFICAÇÃO
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FORA DO NÚMERO DE VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE
DIREITO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA DECISÃO MANTIDA.
1) Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o alargamento
subjetivo da relação processual, quando tal pedido não fora
formulado perante o juízo de 1º grau. 2) Não cabe a produção de
provas em agravo de instrumento, vez que estar-se-ia usurpando
do magistrado de piso matéria que lhe cabia examinar. 3) Somente
possui direito subjetivo à nomeação de cargos aquele que se
encontra classificado dentro do número de vagas oferecidas
no edital. 4) Pedido de assistência judiciária gratuita deferido
ante a declaração de pobreza anexada 5) Recurso conhecido e
parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
024089015259, Relator: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES
- Relator Substituto : ELISABETH LORDES , Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2009,
Data da Publicação no Diário: 25/06/2009)
Superada essa questão, passo à análise do pedido de efeito
suspensivo.
O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.019, inciso I,
dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ou antecipação
de tutela ao recurso, comunicando ao juiz sua decisão, de forma
que para tal concessão, deverão estar presentes os requisitos
previstos no art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a
saber, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano
grave, de difícil ou impossível reparação.
Diante disso, neste momento, cumpre aferir se restam presentes
tais pressuposto no caso em comento, com vistas a deferir, ou não,
o efeito suspensivo.
Pois bem.
No que diz respeito ao requisito da probabilidade de provimento do
recurso, por ora, da análise superficial do momento, entendo que
este resta ausente, vez que, conforme bem salientado na decisão
agravada, há nos autos a presença de laudo médico que atesta que
a Agravada necessita do medicamento pleiteado (vemurafenibe),
vez que a doença continuou registrando progressão mesmo
tendo sido realizado tratamento oncológico padrão previamente
(doc.e- 19131190), isto é, atestando a ineficácia dos tratamentos
fornecidos pelo SUS.
Acerca da temática – quanto ao fornecimento de medicamentos fora
da lista do SUS – impede destacar que houve recente julgamento
de Recurso Repetitivo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 106, Resp 1657156), que fixou a tese no sentido de que:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
Ainda, estabeleceu-se modulação de efeitos, no sentido de que
o referido julgado apenas passaria a ter efeito vinculante para os
processos que fossem distribuídos a partir da conclusão do referido
julgamento (acórdão publicado em DJe de 04/05/2018).
Assim, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado de tal
decisão, seu conteúdo pode ser utilizado como parâmetro para o
julgamento de ações que tratem do assunto, de modo que, neste
particular, estão presentes os requisitos nele delineados.
Diante disso, reputo ausente o requisito da probabilidade de
provimento do recurso.
Por outro lado, mesmo que presente o risco de dano grave, de difícil
ou impossível reparação, consubstanciado no fato de o Estado ter
que despender dinheiro para o fornecimento de medicamento de
auto custo, medida que se impõe é o indeferimento do pedido de
efeito suspensivo, vez que necessária a configuração conjunta de
ambos os requisitos.
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Diante disso, ausente o requisito autorizador, indefiro pedido de
efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta, no prazo
legal.
Após, à 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, 27 de julho de 2018.
Juiz Convocado Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Relator em substituição
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Especial / Gabinete Des. Gilberto Barbosa
EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
O
EXCELENTÍSSIMO
DESEMBARGADOR
GILBERTO
BARBOSA, RELATOR NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 700399970.2016.8.22.0007 (PJe), NA FORMA DA LEI:
Faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem que se processam neste Tribunal de Justiça,
situado na Rua José Camacho, nº 585, Bairro Olaria, nesta capital,
os autos supramencionados, em que são partes o Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Cacoal - S.A.A.E. (Apelante) e Rosilene
Nicolau Braz dos Santos (Apelada), ficando INTIMADA E CITADA
por meio deste a Apelada Rosilene Nicolau Braz dos Santos, CPF
n. 840.836.112-00, podendo ser localizada na Rua Oliveira de Melo,
nº 265, Bairro Jardim Saúde, Cacoal, para, querendo, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, apresentar contrarrazões ao recurso
de apelação, na forma dos artigos 10 e 1.010, §1º do Código de
Processo Civil.
O presente Edital, além de publicado, será, na forma da lei, afixado
no átrio desta Corte.
Dado e passado aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de
dois mil e dezoito, nesta cidade de Porto Velho, o qual, para constar,
eu (Belª Karen Carvalho Teixeira), Diretora do 1º DEJUESP, o fiz
digitar.
Desembargador Gilberto Barbosa
Relator

2ª CÂMARA ESPECIAL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Roosevelt Queiroz
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802016-75.2018.8.22.0000
(PJe)
ORIGEM: 7023770-81.2018.8.22.0001 – 1ª VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
AGRAVANTE: FERNANDES E CUNHA – ME
ADVOGADO: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL – (OAB/
RO 4235)
AGRAVANTE: AUTO ESCOLA ESPIGÃO LTDA – ME
ADVOGADO: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL – (OAB/
RO 4235)
AGRAVANTE: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
PROJIPA LTDA – ME
ADVOGADO: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL – (OAB/
RO 4235)
AGRAVANTE: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE
VEÍCULOS W.A.LTDA
ADVOGADO: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL – (OAB/
RO 4235)
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AGRAVANTE: N R DE MELLO GOMES EIRELI – ME
ADVOGADO: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL – (OAB/
RO 4235)
AGRAVANTE: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
FÓRMULA 1 LTDA – ME
ADVOGADO: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL – (OAB/
RO 4235)
AGRAVANTE: OLIVEIRA & OLIVEIRA CENTRO DE FORMAÇÃO
DE CONDUTORES LTDA
ADVOGADO: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL – (OAB/
RO 4235)
AGRAVANTE: ELENA OLIVEIRA DE LIMA – ME
ADVOGADO: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL – (OAB/
RO 4235)
AGRAVANTE: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
SHEKINAH LTDA
ADVOGADO: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL – (OAB/
RO 4235)
AGRAVANTE: RONDON-CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL – (OAB/
RO 4235)
AGRAVANTE: A. C. FERREIRA CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES – ME
ADVOGADO: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL – (OAB/
RO 4235)
AGRAVANTE: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
WIONCZAK LTDA – ME
ADVOGADO: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL – (OAB/
RO 4235)
AGRAVANTE: FAMA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
LTDA – ME
ADVOGADO: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL – (OAB/
RO 4235)
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO –
DETRAN/RO
PROCURADORIA-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO
RELATOR: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
DISTRIBUÍDO EM: 23/07/2018
Decisão
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernandes e
Cunha Ltda. – Me e Outros contra decisão do juízo da 1ª Vara da
Fazenda Pública de Porto Velho que, nos autos de mandado de
segurança, não concedeu a tutela antecipada pleiteada.
Afirmam as empresas agravantes que a resolução n.º 543/2015
do CONTRAN, determinou a obrigatoriedade de implantação do
denominado “simulador de direção veicular” como condição para
formação de condutores de veículos automotores, a partir de 31
de dezembro de 2015, o que teria gerado a portaria n.º 277/GAB/
DETRAN-RO, na qual a autoridade coatora credenciou empresas
de simulador veicular, obrigando aos centros de formações de
condutores firmarem contrato com as empresas de simulador
credenciadas pelo órgão.
Relatam que apesar de referida portaria, que fez com que as
impetrantes firmassem o referido convênio com as empresas
credenciadas para utilização do simulador, a autoridade coatora
não vem exigindo as aulas em simulador dos candidatos à categoria
“B”, prejudicando sobremaneira a atividade comercial daquelas que
se adequaram à norma do DETRAN/RO.
Requer a concessão de liminar para que seja determinado o
cumprimento da resolução n.º 543/2015 do CONTRAN, a todos
os cidadãos/candidatos a obtenção da CNH, adição ou mudança
de categoria “B”, ou seja, submissão as 05 (cinco) horas/aula em
simulador de direção veicular, das quais 1 (uma) com conteúdo
noturno, independentemente de CFC que esteja vinculado. No
mérito, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação do
pedido de tutela antecipada recursal.
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É o breve relatório.
Decido.
O agravo de instrumento é a via recursal adequada para impugnação
de decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses
previstas no art. 1.015 do CPC/15.
Nelson Nery Junior, em Comentários ao Código de Processo Civil,
esclarece o seguinte:
No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição
de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo,
fosse por instrumento, fosse retido nos autos – sendo este último
a regra do sistema. O atual CPC agora pretende manter a regra
do agravo retido sob outra roupagem, a da preliminar de apelação.
Porém a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de
prejuízo que o não julgamento da interlocutória posa ter, como
ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações
que parecem ser, ao legislador, as únicas nas quais se pode ter
prejuízo ao devido andamento do processo caso apreciadas de
imediato em segundo grau de jurisdição (Nelson Nery Junior, Rosa
Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil,
ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.079).
O dispositivo legal supracitado, em seu inciso I prevê que “Caberá
agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre tutelas provisórias”.
Nessa senda, o recurso adequado, que visa à possibilidade de uma
célere reavaliação do caso pelo órgão superior, garantindo o duplo
grau de jurisdição acerca de matéria prevista expressamente no
dispositivo citado, é o agravo de instrumento.
É prevista, ainda, para uma análise mais rápida e eficaz da matéria
pelo órgão ad quem, a possibilidade de concessão de efeito
suspensivo quando do recebimento do recurso, para ver paralisada
a decisão adotada pelo juízo de primeiro grau até o julgamento final
do recurso, ao menos (art. 1.019).
Todavia, para a concessão desse efeito, o art. 995 do CPC/15
prevê como requisitos o risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do
recurso. Assim:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo
disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser
suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de
seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso.
Assim, “o que interessa para a concessão de efeito suspensivo,
além da probabilidade de provimento recursal (o fumus boni iuris)
é a existência de perigo de na demora na obtenção do provimento
recursal (periculum in mora)” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio
Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro, Novo Código de Processo Civil
Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 929).
Pois bem.
Em exame prefacial, observo que a pretensão dos agravantes
é determinar a aplicação da norma constante na resolução
n.º 543/2015 do CONTRAN. No entanto, verifico que, além do
grande tempo decorrido entre a entrada em vigor da resolução e o
ajuizamento da presente ação (caracterizando ausência de perigo
na demora), a tutela pleiteada é satisfativa, esvaziando a ação
originária.
Ademais disto, constam nos autos diversas decisões judiciais
emanadas da Justiça Federal e nas quais se determina exatamente
a suspensão de referida resolução para alguns CFCs de Rondônia,
de modo que se houvesse o deferimento da tutela antecipada
recursal pleiteada, traria inegável conflito com tais decisões,
causando ainda maiores prejuízos.
Em face do exposto, em cognição sumária e caráter precário,
uma vez que não restaram caracterizados os requisitos para a
concessão da tutela antecipada recursal, indefiro a liminar.
Oficie-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado para contraminuta.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Porto Velho, 27 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. Hiram Souza Marques
MANDADO DE SEGURANÇA: 0803240-19.2016.8.22.0000-PJE
IMPETRANTE: IRMAOS GONÇALVES COMERCIO E INDUSTRIA
LTDA.
ADVOGADO: DONIZETI ELIAS DE SOUZA - RO266-B
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FINANÇAS
INTERESSADO (PARTE PASSIVA):
ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO
RELATOR: DES.WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Vistos.
Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, constante no
ID. 3546795/3546800, e em diligência ao sítio eletrônico da Corte
Superior, ainda não houve o término do julgamento dos Recursos
Especiais n. 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e nos Embargos de
Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS - Tema 986
(Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de
Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS) representativos
da controvérsia contida nestes autos.
Assim, baixe-se o feito ao Departamento, onde deverá permanecer
sobrestado, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, até o
pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA, julho de 2018.
(e-sig.) Desembargador Renato Martins Mimessi
Presidente em substituição regimental
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Roosevelt Queiroz
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801959-57.2018.8.22.0000
(PJe)
ORIGEM: 7003037-55.2018.8.22.0014 – 4ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE VILHENA
AGRAVANTE: ANDERSON DE SOUZA DIAS
ADVOGADA: CAMILA DOMINGOS – (OAB/RO 5567)
ADVOGADA: KELY CRISTINA GONÇALVES FABRE ( OAB/RO
6075)
ADVOGADA: DANIELE K. DOMINGOS CORDEIRO (OAB/RO
5588)
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
- INSS
PROCURADOR FEDERAL: GUILHERME VIANA LARA ALVES
RELATOR: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Decisão
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto
por Anderson de Souza Dias, contra decisão proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Cível da Comarca de Vilhena que, nos autos de ação
previdenciária para restabelecimento do benefício Auxilio Doença,
indeferiu pedido de antecipação de tutela formulado em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por entender necessário
aguardar a produção das demais provas, pois a perícia médica já
realizada nos autos consignou que “Há grande capacidade residual
de trabalho”.
Inconformado, o agravante recorre para pedir a reforma da decisão.
Sustenta, em breve síntese, que estão presentes os requisitos
necessários à antecipação de tutela, pois demonstrado o dano
real que ainda sofre, tornando-se imperativo o deferimento da
tutela antecipada para que o juízo determine o restabelecimento do
benefício auxílio-doença, desta feita na forma de auxílio-acidente,
tendo em vista seu caráter alimentar.
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Requer a concessão do efeito ativo a fim de que seja reformada a
decisão do juízo singular, com o escopo de conceder o benefício de
auxílio-acidente imediatamente.
É o relatório.
Decido.
O agravo de instrumento é a via recursal adequada para impugnação
de decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses
previstas no artigo 1.015 do Novo CPC.
Nelson Nery Junior em Comentários ao Código de Processo Civil,
esclarece o seguinte:
No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição
de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo,
fosse por instrumento, fosse retido nos autos – sendo este último
a regra do sistema. O atual CPC agora pretende manter a regra
do agravo retido sob outra roupagem, a da preliminar de apelação.
Porém a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de
prejuízo que o não julgamento da interlocutória posa ter, como
ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações
que parecem ser, ao legislador, as únicas nas quais se pode ter
prejuízo ao devido andamento do processo caso apreciadas de
imediato em segundo grau de jurisdição (Nelson Nery Junior, Rosa
Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil,
Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2079).
Nessa senda, o recurso adequado, que visa à possibilidade de uma
célere reavaliação do caso pelo órgão superior, garantindo o duplo
grau de jurisdição acerca de matéria prevista expressamente no
dispositivo citado, é o agravo de instrumento.
O agravante pretende obter uma tutela provisória em segundo
grau, sendo inadequado o utilizar o termo “efeito suspensivo ativo”,
conforme preleciona Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart
e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil Comentado, in
verbis:
“(...) Quando o recorrente pretende a concessão de tutela
jurisdicional ao direito negada pela decisão recorrida, obviamente
não se mostra adequado postular a outorga de efeito suspensivo
ao agravo, já que suspender uma omissão jurisdicional não produz
qualquer efeito no plano concreto. É de rigor que se requeira nesse
caso a antecipação de tutela recursal – vale dizer, que o relator
conceda exatamente aquela providência que foi negada pela
decisão recorrida (...)”.
O art. 300 do NCPC elenca os requisitos para a concessão da
tutela de urgência:
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.
A probabilidade do direito 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 a tutela provisória. Já o perigo
de dano caracteriza-se quando a demora pode comprometer a
realização imediata ou futura do direito. (Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro, Novo Código de Processo
Civil Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 2015, pág. 312).
Pois bem.
No caso dos autos, como bem analisou o juízo singular, em que
pese os fatos narrados não se verifica a existência dos pressupostos
necessários à concessão da tutela, especialmente quanto ao perigo
da demora, haja vista que, no caso dos autos a perícia médica já
realizada atestou que “há grande capacidade residual de trabalho”,
afastando, destarte, o perigo na demora.
Sendo assim, o feito merece uma análise mais profunda, sendo
estabelecido o contraditório, carecendo de instrução processual e
demais provas trazidas pelas partes, pois evidente a necessidade
de prova complementar para equilíbrio da decisão a ser proferida
ao final.
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Importante ainda salientar que o pedido da agravante tem
cunho satisfativo, se confundindo com o próprio mérito da ação,
inviabilizando a antecipação da tutela.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PROVA INEQUÍVOCA. FUNDADO RECEITO DE DANO
IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Para a concessão da tutela antecipada exige-se a presença de
certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença
da verossimilhança da alegação conciliada com o fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação, quando não evidenciado
tais requisitos e, sendo incabível a conversão do presente recurso
em diligência ou produção de provas, o improvido do pleito, é
medida que se impõe. (TJRO, 2ª Câmara Especial, Agravo de
Instrumento n. 0800371-83.2016.8.22.0000, Rel. Des. Roosevelt
Queiroz Costa, J. em 12/04/2016.)
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA.
LIMINAR INDEFERIDA. ANÁLISE DO FUMUS BONI JURIS QUE
SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA.
1. “A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância
dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais
sejam, o fumus bonis juris e o periculum in mora.” (AgRg no MS
15.104/DF , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010, DJe 17/9/2010).
2. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito
da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza
satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. [STJ – AGRAVO
REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA AgRg no MS
14058 DF 2008/0285070-6].
Dessa forma, os argumentos e documentos apresentados não se
prestam para infirmar a decisão agravada.
Em face do exposto, ausentes os requisitos necessários, indefiro a
tutela antecipada, ficando mantida a decisão do juízo a quo.
Desnecessárias as informações do juízo de 1º grau.
Nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC, intime-se o agravado
para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta e juntar
documentos.
Publique-se, intimem-se e cumpra-se.
Após, retornem-me conclusos.
Porto Velho, 27 de julho de 2018.
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCESSO: 7009858-48.2017.8.22.0002 - APELAÇÃO (PJe)
ORIGEM: 7009858-48.2017.8.22.0002 ARIQUEMES/4° VARA
CÍVEL
APELANTE:
ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORA: MÔNICA APARECIDA EUSTÁCHIO (OAB/RO
7935)
PROCURADOR: SÉRGIO FERNANDES DE ABREU JÚNIOR
(OAB/RO 6629)
APELADO: NADIR DA APARECIDA DUARTE
ADVOGADO: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS (OAB/RO
4634)
RELATOR: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
DATA DISTRIBUIÇÃO: 30/04/2018 10:06:08
DESPACHO
“Vistos.
No ProAfr no Recurso Especial n.º 1.692.023 – MT, julgado em 28
de novembro de 2017, pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, Relator Ministro Herman Benjamin, foi declarada a
suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do
CPC/2015), cuja objeto seja a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema
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Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do
Sistema de Distribuição de Energia (TUSD) na base de cálculo do
ICMS.
Assim, em acatamento a determinação do c. STJ, até que ocorra
o pronunciamento definitivo no Tema Repetitivo N. 986, devem os
autos permanecerem junto ao 2º DEJUESP.
Intimem-se.”
Porto Velho, 27 de julho de 2018
RENATO MARTINS MIMESSI
RELATOR
Apelação n° 7006211-22.2016.8.22.0021 (PJe)
Origem: 7006211-22.2016.8.22.0021 2º Vara Genérica de Buritis
Apelante: Alessandro de Jesus Perassi Peres
Apelante: Leda Ferreira da Silva
Advogado: Alessandro de Jesus Perassi Peres (OAB/RO 2383)
Apelado:
ESTADO DE RONDÔNIA
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu Júnior
Relator: Des. Renato Martins Mimessi
Despacho
Vistos.
No ProAfr no Recurso Especial n.º 1.692.023 – MT, julgado em 28
de novembro de 2017, pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, Relator Ministro Herman Benjamin, foi declarada a
suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do
CPC/2015), cuja objeto seja a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema
Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do
Sistema de Distribuição de Energia (TUSD) na base de cálculo do
ICMS.
Assim, em acatamento a determinação do c. STJ, até que ocorra
o pronunciamento definitivo no Tema Repetitivo N. 986, devem os
autos permanecerem junto ao 2º DEJUESP.
Intimem-se.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
RENATO MARTINS MIMESSI
RELATOR
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi
Processo – 7003107-48.2017.8.22.0001 Apelação
Origem: 7003107-48.2017.8.22.0001 – 1ª Vara da Fazenda Pública
de Porto Velho
Apelante: Comércio de Madeiras Planalto Eireli - EPP
Advogado: Gilvani Vaz Raizer Bordinhão – OAB/RO 5339
Apelado:
ESTADO DE RONDÔNIA
Procurador: Sérgio Fernandes Abreu Júnior – OAB/RO 6629
Relator: Des. Renato Martins Mimessi
Data distribuição: 03/11/2017 13:25:59
Despacho
Vistos.
No ProAfr no Recurso Especial n.º 1.692.023 – MT, julgado em 28
de novembro de 2017, pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, Relator Ministro Herman Benjamin, foi declarada a
suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do
CPC/2015), cuja objeto seja a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema
Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do
Sistema de Distribuição de Energia (TUSD) na base de cálculo do
ICMS.
Assim, em acatamento a determinação do c. STJ, até que ocorra
o pronunciamento definitivo no Tema Repetitivo N. 986, devem os
autos permanecerem junto ao 2º DEJUESP.
Intimem-se.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
RENATO MARTINS MIMESSI
RELATOR
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Roosevelt Queiroz
Recurso Especial em Mandado de Segurança: 080197545.2017.8.22.0000 (PJe)
Recorrente:
ESTADO DE RONDÔNIA
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu Júnior (OAB/RO 6629)
Recorrido: Confecções Marazul Ltda - EPP
Advogado: Ivaldo Ferreira dos Santos (OAB/RO 663A)
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Data distribuição: 01/08/2017 10:00:10
Vistos.
O Tema 956 - Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão
(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)
na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
(ICMS) incidente sobre energia elétrica transitou em 11/10/2017.
Retoma-se à análise da admissibilidade do Recurso Especial.
No entanto, verifica-se que a controvérsia contida nestes autos
está em discussão no Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos
Especiais n. 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e nos Embargos de
Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS - Tema 986:
Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de
Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, cujas teses
resultantes repercutirão no julgamento do recurso especial.
Portanto, baixe-se o feito ao Departamento, onde deverá
permanecer sobrestado, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015,
até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA, julho de 2018.
(e-sig.) Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial
ACÓRDÃO
Processo: 0801457-55.2017.8.22.0000 Agravo de Instrumento
(PJe)
Origem: 0005250-28.2005.8.22.0009 Pimenta Bueno/1ª Vara
Cível
Agravante: Big Aço Indústria e Comércio Eireli -EPP
Advogado: Gustavo Bernardo Hadamés Bernardi Monteiro (OAB/
RO 5275)
Agravado:
ESTADO DE RONDÔNIA
Procurador: Henry Anderson Corso Henrique (OAB/RO 922)
Relator: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
Distribuído em 07/07/2017
Decisão:”RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade
passiva. Matéria objeto de outro feito.
Rediscussão. Via inadequada. Defesa de direito alheio em nome
próprio. Vedação legal.
Tendo a tese de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo
da execução sido objeto de ação própria,
ajuizada justamente para este fim, e já encontrando-se o feito
sentenciado no sentido de ter havido
sucessão empresarial, a justificar a inclusão da nova empresa na
execução, inadmissível é a rediscussão da
matéria nesta via.
O ordenamento jurídico veda expressamente a defesa de direito
alheio em nome próprio, notadamente se o
terceiro possui advogado regularmente constituído nos autos, a
quem compete apresentar a tese que
melhor lhe convém.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial
ACÓRDÃO
Processo: 7012218-53.2017.8.22.0002 Reexame Necessário
(PJe)
Origem: 7012218-53.2017.8.22.0002 Ariquemes/2ª Vara Cível
Interessado (Parte Ativa): Damião Gomes de Souza
Advogado: Luisa Paula Nogueira Ribeiro Melo (OAB/RO 1575)
Interessado (Parte Passiva): Secretária Municipal de Fazenda do
Município de Ariquemes
Interessado (Parte Passiva): Município de Ariquemes
Procurador: Procuradoria Geral do Município de Ariquemes
Relator: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
Distribuído em 26/02/2018
Decisão: “ SENTENÇA REFORMADA, POR UNANIMIDADE “
Remessa necessária. Execução fiscal. IPTU. Lançamento.
Notificação prévia. Inexigibilidade. Sentença
reformada.
Tratando-se de IPTU, o encaminhamento do carnê de recolhimento
ao contribuinte é suficiente para se
considerar o sujeito passivo como notificado.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial
ACÓRDÃO
Processo: 0801105-97.2017.8.22.0000 Agravo de Instrumento
(PJe)
Origem: 0000955-02.2015.8.22.0007 2ª Vara Cível de Cacoal
Agravante: Mega Indústria e Comércio de Confecções Ltda
Advogado: José Júnior Barreiros (OAB/RO 1405)
Advogado: Marli Quartezani Salvador (OAB/RO 5821)
Advogada: Rosana Cristina Koppenhagen (OAB/RO 5056)
Advogado: Maycon Simoneto (OAB/RO 7890)
Agravado:
ESTADO DE RONDÔNIA
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu Júnior (OAB/RO 6629)
Relator: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
Distribuído em: 04/05/2017
Decisão: “ RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE “
Agravo de Instrumento. Penhora sobre faturamento. Percentual
razoável. Frustração das demais tentativas.
Possibilidade. Recurso não provido.
É firme o entendimento jurisprudencial de que é possível a penhora
recair, em caráter excepcional, sobre o
faturamento da empresa, desde que em percentual razoável que
não torne inviável o exercício da atividade
empresarial, máxime quando frustradas as demais tentativas de
satisfação do crédito.
Porto Velho/RO, 03 de julho de 2018.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial
ACÓRDÃO
Processo: 7022248-87.2016.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7022248-87.2016.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Lucinaia Bispo de Moraes
Advogada: Ionete Ferreira dos Santos (OAB/RO 1095)
Advogado: Edilamar Barbosa de Holanda (OAB/RO 1653)
Apelado: Município de Porto Velho/RO
Procurador: Carlos Alberto de Souza mesquita (OAB/RO 805)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 11/01/2017
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Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.”
Apelação cível. Ação de cobrança. Servidores municipais. GPE.
LCM 391/2010. Declaração de
inconstitucionalidade. Direito não reconhecido. Desprovimento.
Indevida é a implementação de gratificação de produtividade
especial aos servidores municipais se a norma
que a previa, Lei Complementar n. 391/2010, foi declarada
inconstitucional.
Porto Velho/RO, 26 de junho de 2018.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial
ACÓRDÃO
Processo: 0802556-60.2017.8.22.0000 Agravo de Instrumento
(PJe)
Origem: 0042324-38.2008.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Agravante:
ESTADO DE RONDÔNIA
Procurador: Tiago Cordeiro Nogueira (OAB/RO 7770)
Agravado: Marcus Vinícius Lopes Martins
Advogada: Maria Sônia Benitez (OAB/RO 1072)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 19/09/2017
Decisão:”RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE”
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. CDA. Multa
administrativa. Prescrição. Prazo
quinquenal. Incidência do Decreto nº 20.910/32. Honorários.
Princípio da Causalidade. Desprovimento.
Segundo posicionamento do STJ, nos casos de multa administrativa,
aplica-se o prazo da prescrição
quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32, configurada na
espécie. Precedente desta relatoria, Apelação
Cível n. 0034360-98.2007.8.22.0010, j. em 13/05/2014.
O princípio da causalidade preconiza que aquele que deu causa à
propositura da demanda deve responder
pelas despesas daí decorrentes, como verba honorária
sucumbencial.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial
ACÓRDÃO
Processo: 7054268-34.2016.8.22.0001 Reexame Necessário
(PJe)
Origem:7054268-34.2016.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara de
Fazenda Pública
Interessado (Parte Ativa): Mateus Ribeiro
Advogado: Edson Ribeiro dos Santos (OAB/RO 6116)
Interessado (Parte Passiva): Departamento Estadual de Trânsito
– DETRAN
Procurador: José Albuquerque Cavalcante
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 22/01/2018
Decisão: “ SENTENÇA MODIFICADA, POR UNANIMIDADE “
Remessa necessária. Mandado de segurança. Infrações de trânsito.
Venda anterior do veículo.
Comprovação. Comunicação de venda. Ausência. Mera infração
administrativa. Sentença reformada.
Comprovada a venda do veículo em data anterior às infrações de
trânsito que levaram a pontuação na
carteira nacional de habilitação do interessado ativo, não deve ser
este responsabilizado, ainda que não
tenha sido comunicada a transação ao DETRAN/RO. Direito
sumulado.
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A falta de comunicação da venda ao órgão competente constitui
infração administrativa, podendo gerar
penalização, mas não responsabilização do anterior proprietário
por infrações de trânsito praticadas pelo
novo dono do bem.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.

CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECURSO ESPECIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA N.
0802128-49.2015.8.22.0000 (PJe)
RECORRENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR: WINSTON CLAYTON ALVES LIMA (OAB/RO
7418)
PROCURADOR: DANIEL LEITE RIBEIRO (OAB/RO 7142)
RECORRIDO: J R PALACE HOTEL LTDA - ME
ADVOGADO: DONIZETE ELIAS DE SOUZA (OAB/RO 266/B)
RELATOR: DESEMBARGADOR WALTER WALTENBERG SILVA
JUNIOR
INTERPOSTOS EM 25/07/2018
DESPACHO
“Vistos.
Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, constante no
ID. 3527729, e em diligência ao sítio eletrônico da Corte Superior,
ainda não houve o término do julgamento dos Recursos Especiais
n. 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e nos Embargos de Divergência
em Recurso Especial n. 1.163.020/RS - Tema 986 (Inclusão da
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica
(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS) representativos da
controvérsia contida nestes autos.
Assim, baixe-se o feito ao Departamento, onde deverá permanecer
sobrestado, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, até o
pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.”
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, julho de 2018.
(e-sig.) Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

DESPACHOS
1ª CÂMARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0000263-09.2015.8.22.0102 - Apelação
Origem:0000263-09.2015.8.22.0102 Porto Velho - Varas de Família /
1ª Vara de Família e Sucessões
Apelante:H. C. P. da C. Representado(a) por sua mãe B. R. P. da C.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: A. B. das N.
Advogado:Robson Vieira Lebkuchen (OAB/RO 4545)
Advogada:Tanany Araly Barbeto (OAB/RO 5582)
Relator :Desembargador Sansão Saldanha
Vistos.
A parte apelante H. C. P. da C. representada por sua mãe B. R. P.
da C., considerando a celebração de acordo, pede a desistência ao
recurso de apelação (fls. 119).
Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC,
tendo em conta o pedido de desistência do recurso.
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Retornem os autos à origem, a fim de que seja apreciado o acordo
apresentado (fls. 113/114).
Porto Velho, julho de 2018.
(e-sig.) Desembargador Sansão Saldanha
Relator
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0000746-13.2013.8.22.0004 - Apelação
Origem:0000746-13.2013.8.22.0004 Ouro Preto do Oeste / 1ª Vara
Cível
Apelante:Hospital Mater Dei de Ouro Preto do Oeste Ltda EPP
Advogado:Cândido Ocampo Fernandes (OAB/RO 780)
Advogado:Magnum Jorge Oliveira da Silva (OAB/RO 3204)
Apelada:L. dos S. R. Representado(a) por seu pai J. R. A.
Advogada:Karima Faccioli Caram (OAB/RO 3460)
Advogado:Éder Miguel Caram (OAB/SP 296412)
Apelado:R. R. dos S. Representado(a) por seu pai J. R. A.
Advogado:Éder Miguel Caram (OAB/SP 296412)
Advogada:Karima Faccioli Caram (OAB/RO 3460)
Apelado:Gessi Coelho da Silva
Advogado:Éder Miguel Caram (OAB/SP 296412)
Advogada:Karima Faccioli Caram (OAB/RO 3460)
Relator :Desembargador Sansão Saldanha
Vistos.
Intimem-se os apelados para, no prazo legal, querendo, se
manifestarem em relação ao acórdão da Sessão de Julgamento do
Conselho Regional de Medicina de Rondônia – PEP n. 11/2012 (fls.
274/284), juntado pelo apelante (art. 437, §1º, do CPC/15).
Porto Velho, julho de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha
Relator
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0322599-87.2008.8.22.0001 - Apelação
Origem:0322599-87.2008.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível / 5ª
Vara Cível
Apelante:Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogado:Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3011)
Advogada:Francianny Aires da Silva Ozias (OAB/RO 1190)
Advogado:Fábio Antônio Moreira (OAB/RO 1553)
Apelada:E. M. de N. C. Representado(a) por seu pai D. A. C. J.
Advogado:Alexandro Ichinoseki Dahas (OAB/RO 2421)
Advogada:Euzélia José da Silva (OAB/RO 1397)
Apelado:D. A. de N. C. Representado(a) por seu pai D. A. C. J.
Advogado:Alexandro Ichinoseki Dahas (OAB/RO 2421)
Advogada:Euzélia José da Silva (OAB/RO 1397)
Relator:Desembargador Sansão Saldanha
Vistos.
Os advogados Roberto Franco da Silva (OAB-RO 835) e Sandra
de Almeida Franco (OAB-RO 2559), informaram que renunciaram
aos poderes que lhes foram conferidos pela apelada Minhagência
Propaganda e Marketing Ltda. (fls. 5 - autos no segundo grau). Na
oportunidade trouxe e-mail dirigido a representantes da apelada,
quanto à renúncia ao mandato (fls. 6/7) e esta não constituiu novo
advogado.
Assim, intime-se a apelada Minhagência Propaganda e Marketing
Ltda. para constituir novo advogado, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho, julho de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha
Relator
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0000765-82.2010.8.22.0017 - Apelação
Origem:0000765-82.2010.8.22.0017 Alta Floresta do Oeste / 1ª
Vara Cível
Apelante:Domingos Nunes da Silva
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Advogado:Aleander Mariano Silva Santos (OAB/RO 2295)
Apelado:Tácio Barbaresco Silva
Advogada:Regiane Teixeira Struckel (OAB/RO 3874)
Advogado:Romildo Eduardo Benedeti (OAB/RO 4436)
Apelado:Rangel Barbaresco Silva
Advogada:Regiane Teixeira Struckel (OAB/RO 3874)
Advogado:Romildo Eduardo Benedeti (OAB/RO 4436)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Vistos.
O apelante Domingos Nunes da Silva foi intimado pessoalmente
para, no prazo de 05 (cinco) dias, constituir novo advogado (fls.
425/426), em razão da renúncia de poderes apresentado pelo
causídico às fls. 417/419.Entretanto, não nomeou outro advogado
para prosseguimento da apelação (fls. 427).
Assim, nos termos do art. 76, §2º, do CPC/15, não conheço do
presente recurso.
Porto Velho, julho de 2018.
(e-sig.) Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0000218-46.2013.8.22.0014 - Apelação
Origem:0000218-46.2013.8.22.0014 Vilhena / 3ª Vara Cível
Apelante:GEAP Autogestão em Saúde
Advogado:Nizam Ghazale (OAB/DF 21664)
Advogado:Marcilio Alfredo Rebelatto (OAB/RS 49276)
Advogado:Rafael D Alessandro Calaf (OAB/DF 17161)
Apelado:Brasílio Antônio Ugolini
Advogada:Adriana Regina Pagnoncelli Golin (OAB/RO 3021)
Relator :Desembargador Sansão Saldanha
Vistos.
A parte recorrente apresentou comprovante de recolhimento de
preparo recursal, no valor R$ 433,55 (fls. 382), sem incluir o valor
das custas iniciais diferidas (fls. 99).
Nos termos do regramento próprio das custas iniciais diferidas (art.
6º, §6º, da Lei Ordinária Estadual n. 301/1990), vigente na época
da interposição do recurso, as custas iniciais diferidas deveriam ter
sido recolhidas junto com o preparo recursal.
Assim, intime-se a apelante para complementar o preparo recursal,
incluindo o valor das custas iniciais diferidas, no prazo legal de 05
(cinco) dias, sob pena de deserção.
Porto Velho, julho de 2018.
(e-sig.) Desembargador Sansão Saldanha
Relator
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0001420-51.2014.8.22.0102 - Apelação
Origem:0001420-51.2014.8.22.0102 Porto Velho - Varas de Família
/ 2ª Vara de Família e Sucessões
Apelante:R. S. do A.
Advogado:Pedro Alexandre Assis Moreira (OAB/RO 3675)
Apelado:N. M. S. dos S. Representado(a) por sua mãe M. S. dos
S.
Advogada:Lígia Carla Camacho Furtado Ruiz (OAB/RO 3528)
Advogado:Antonio Manoel Rebello das Chagas (OAB/RO 1592)
Relator:Desembargador Sansão Saldanha
Vistos.
O apelante R. S. do A. pede a concessão da gratuidade judiciária,
nos termos da Lei n. 1.060/50, por não ter como arcar com o
pagamento do preparo recursal, considerando sua situação
financeira.
Foi atribuída à causa o valor de R$ 43.440,00 (quarenta e três mil
e quatrocentos e quarenta reais), R$ 651,60.
A taxa judiciária é tributo e sua isenção só mesmo mediante
prova extreme de dúvida, que justifique a assistência estatal. No
caso, verifica-se que o apelante possui condições de arcar com o
pagamento das custas, nos termos da declaração do IR juntada e
considerando que se trata de um empresário, devendo-se aplicar a
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teoria da aparência.
Registre-se que a simples alegação de insuficiência de recursos
financeiros para arcar com as custas do processo possui
presunção relativa de veracidade. Se houver nos autos elementos
para aferir a condição econômica da parte deverão ser levados em
consideração.
Assim, indefiro o pedido de gratuidade formulado e determino o
recolhimento do preparo recursal, devendo ser levado em conta o
valor atribuído à causa atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob
pena de deserção da apelação.
Porto Velho, julho de 2018.
(e-sig.) Desembargador Sansão Saldanha, Relator.

2ª CÂMARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Cível
0010084-76.2011.8.22.0005 - Apelação
Origem: 0010084-76.2011.8.22.0005 Ji-Paraná / 5ª Vara Cível
Apelante: Arcelina de Moura Mestou
Advogado: Bassem de Moura Mestou (OAB/RO 3680)
Advogado: Dilcenir Camilo de Melo (OAB/RO 2343)
Apelada: Bradesco Vida e Previdência S. A.
Advogado: Renato Tadeu Rondina Mandaliti (OAB/SP 115762)
Advogada: Iris Elena da Cunha Gomes da Silva (OAB/RO 5833)
Advogado: Diogo Morais da Silva (OAB/RO 3830)
Advogado: Alexandre Cardoso Júnior (OAB/SP 139455)
Advogado: Cleber Carmona de Freitas (OAB/RO 3314)
Advogado: Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Advogada: Karina de Almeida Batistuci (OAB/RO 4571)
Relator(a) : Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Visto.
O Desembargador Isaias Fonseca Moraes profere despacho às
fls. 1243 encaminhando o feito à Vice-Presidência, alegando haver
prevenção do Desembargador Raduan Miguel Filho a este processo,
sob o argumento de que este primeiro conheceu da matéria através
do Agravo de Instrumento nº 0011306-94.2011.8.22.0000.
Examinados.
Decido.
Realizada a análise dos autos e registros do Sistema Jurídicos deste
Tribunal de Justiça, verifica-se que efetivamente em relação ao
processo de origem n. 0010084-76.2011.8.22.0005, foi interposto do
Agravo de Instrumento nº 0011306-94.2011.8.22.0000 distribuído
em 24/10/2011 no âmbito da 1ª Câmara Cível a relatoria do Des.
Raduan Miguel Filho, que monocraticamente deu provimento ao
recurso.
Assim, evidenciada a prevenção, determino a redistribuição do
presente recurso à relatoria do Desembargador Raduan Miguel
Filho, no âmbito da 1ª Câmara Cível, nos termos do art. 142 do
RITJ/RO.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 26 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Cível
0022067-50.2012.8.22.0001 - Apelação
Origem: 0022067-50.2012.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível /
2ª Vara Cível
Apelante: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Advogado: Luiz Rodrigues Wambier (OAB/PR 7295)
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Advogada: Caroline Carranza Fernandes Arnuti (OAB/RO 1915)
Advogado: Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/PR 24498)
Advogada: Verônica Martin Batista dos Santos (OAB/PR 47435)
Advogado: Maick Felisberto Dias (OAB/PR 37555)
Advogado: Leonardo Teixeira Freire (OAB/RS 72094)
Advogado: Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389)
Advogado: Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643)
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Apelada: Antonia Dias Gomes Oliveira
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelada: Aurea Rodrigues Toledo
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelada: Expedita da Silva Carvalho
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelado: Geraldo Carvalho Filho
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelado: Isidorio Bay
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelada: Raquel Frank
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelado: Carlos Camilo Frank
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelado: Tarciso Frank
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelado: Francisco Jose Frank
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelada: Tereza Frank
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelado: João Batista de Lima
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelada: Maria da Penha Sales
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelada: Nilza Marin de Sales
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelada: Neuza Marinho de Sales
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelado: Osvaldo Marim de Sales
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelado: Orlando Marinho de Sales
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelada: RK3 Comercio de Roupas e Acessorios Ltda ME
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelado: Helio da Costa Freitas
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelado: Jairo da Costa Freitas
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelada: Francisca Freitas Pinto
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelada: Eliana da Costa Freitas
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelada: Maria da Conceição de Freitas Souto
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelado: Lucimar da Costa Freitas
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelado: Ernani Kasprzak
Advogado: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Relator(a) : Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Vistos.
Tendo em vista a declaração de impedimento do relator do feito
Desembargador Isaias Fonseca Moraes, às fls. 1100/1101,
redistribua-se os presentes autos por sorteio, no âmbito das
Câmaras Cíveis, observando-se a regra do art. 231 do RITJ/RO.
Cumpra-se. Publique-se.
Porto Velho, 26 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

29

ABERTURA DE VISTAS
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Presidência
Abertura de Vista - SDSG
0004485-66.2014.8.22.0001 - Recurso Especial
Origem: 0004485-66.2014.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível /
10ª Vara Cível
Recorrente: Thales Prudêncio Paulista de Lima
Advogado: Bento Manoel de Morais Navarro Filho (OAB/RO 4251)
Recorrida: Ana Maria Silva do Nascimento
Advogado: Gilber Rocha Mercês (OAB/RO 5797)
Advogado: Marcus Vinicius da Silva Siqueira (OAB/RO 5497)
Relator(a) : Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
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, 30 de julho de 2018.
Bela. Lorenza da Veiga Lima Darwich Passos
Diretora do 2º DEJUCÍVEL

1ª CÂMARA ESPECIAL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Especial
0005007-30.2013.8.22.0001 - Embargos de Declaração
Origem: 0005007-30.2013.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível / 1ª
Vara da Fazenda Pública
Embargante: Adamir Ferreira de Brito
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Albertina Rodrigues Postilho
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Aldo Menezes de Oliveira
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Anysmeire Silva Santos
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Aparecida Soares de Matos Bart
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Barbara Elem dos Santos Ortiz
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Carlos Alberto da Silva Pinheiro
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Ceciane Carvalho do Nascimento
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Claudio Bezerra Correia
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Damião Hadeija de Oliveira
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Denise da Silva Cardoso
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Deive Bráz
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Edilene Maria Batista
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Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Elisângela Mendes Nogueira
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Ezequiel Mendonça de Morais
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Fátima Magipo
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Felix Bonfim da Silva Valente
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Francisca Lucia de Lima
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Francisco Janair Alves Ferreira
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Francisco Vilson Messias de Alencar
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Grace Sherley Dennis
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Helia Maria Paes de Araújo
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Isabel Cristina Ziles Loyola
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: João de Deus Santos
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Jocineide Alves Mendes
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: José Armando dos Santos
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Josefa Edilma de Lima
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Kely Bianca de Amaro Sales Soares
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Lindomar Ferreira do Nascimento
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Lucia Ferreira Rodrigues
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Luiz Carlos Lemos Neves
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Marcia Nascimento Macedo
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Maria Altamira Brito Nogueira
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Maria das Graças Pereira Santos
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Maria de Lourdes Faustino Bezerra
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Maria do Socorro de Souza Melo
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Maria Ferreira Queiroz
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Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Maria Marli dos Santos Moreira
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Maria Valdeneide Oliveira Lopes
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Maria Zenaide Fernandes Gonçalves
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Miriam Soares Mendez
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Neide da Silva Gomes
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Orleildo da Silva Pinheiro
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Ozimar Vieira Borges
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Raimunda Santos Matias
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Regenilson da Silva Oliveira
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Rosana Machado de Aguiar Soares
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Sebastião Aileno de Carvalho Sales
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Sebastião Mendes Martins
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Simone Mota Medeiros
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Tereza Iumo Kuiete Martins
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Valdecir Correa de Melo
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Valdemarina Barbosa Lacerda Monteiro
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Valdivino de Souza Campos
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargante: Waneide Clea dos Santos Barros
Advogado: Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada: Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Embargado: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de Porto Velho - IPAM
Procuradora: Dagmar de Jesus Cabral Rodrigues (OAB/RO 2934)
Procuradora: Ana Maria Lessa Mariaca (OAB/RO 1182)
Relator(a) : Desembargador Eurico Montenegro
Vistos.
Considerando a oposição de embargos de declaração, e que eventual
acolhimento pode implicar a modificação da decisão embargada, dêse vista ao embargado para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias,
nos termos do art. 1.023, §2º, NCPC.
Após, com ou sem resposta, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Intimem-se.
Porto Velho – RO, 26 de julho de 2018.
Juiz convocado Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Relator
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Especial
0013950-96.2014.8.22.0002 - Apelação
Origem: 0013950-96.2014.8.22.0002 Ariquemes / 2ª Vara Cível
Apelante: Município de Ariquemes
Procurador: Vergílio Pereira Rezende (OAB/RO 4068)
Apelada: Terezinha Tavares Mendes
Relator(a) : Desembargador Eurico Montenegro
Vistos.
A presente apelação cível foi a esta relatoria distribuída (fl. e-73),
conforme despacho do DEDIST.
Ocorre que o Des Oudivanil de Marins primeiro conheceu desta
demanda, conforme decisão (fls. e-41/ 45) na apelação do processo
n. 0014870-75.2011.8.22.0002, conexo a este.
Sendo assim, remeto estes autos à Vice-Presidência desta Corte,
para deliberação acerca da prevenção, nos termos dos artigos 111,
III e 232, ambos do Novo RI TJ/ RO.
Publique-se.
Porto Velho – RO, 26 de julho de 2018.
Juiz convocado Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Relator
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Especial
0000265-14.2013.8.22.0016 - Apelação
Origem: 0000265-14.2013.8.22.0016 Costa Marques / 1ª Vara
Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Eliabes Neves (OAB/RO 4074)
Procurador: Luciano Brunholi Xavier (OAB/RO 550A)
Procurador: Antônio das Graças Souza (OAB/RO 10B)
Apelado: Bruno Lins Cavalcante
Advogado: Cleverson Plentz (OAB/RO 1481)
Advogado: Emerson Carlos da Silva (OAB/RO 1352)
Relator(a) : Desembargador Eurico Montenegro
Vistos.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE
RONDÔNIA (fls. e-117/ 139) em face da sentença (fls. e-107/ 113)
exarada pelo juízo da 1ª vara cível da comarca de Costa Marques,
que julgou parcialmente procedente os pedidos de BRUNO LINS
CAVALCANTE em ação ordinária.
Contrarrazões do Apelado (fls. e-143/ 147).
É o relatório. Decido.
A despeito do inconformismo da apelante em relação à decisão
recorrida, antes da apreciação de seus argumentos, impõe-se o
reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do juízo
prolator.
O art. 2º da Lei n. 12.153/09, estabelece ser da competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios até o valor de 60 (sessenta) saláriosmínimos. E ainda, determina o seu §4º que no foro onde estiver
instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência
é absoluta.
Portanto, não é facultado à parte escolher, tendo em vista que
a previsão legal, para estes casos, é absoluta, inderrogável e
improrrogável.
No caso, o valor atribuído à causa, no ajuizamento, foi de R$1.000,00
(um mil reais), quantia abaixo dos 60 (sessenta) salários-mínimos
previstos na lei, à época do ajuizamento (2013: R$40.680,00), de
forma a não restar dúvida de que o feito deveria, obrigatoriamente
ter tramitado perante o Juizado Especial da referida Comarca, para,
inclusive, observância ao rito correspondente.
Nessa direção, decide o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS. VALOR SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de
segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

31

seja unicamente o de exercer o controle da competência dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito
do processo subjacente.
2. A competência do Juizado Especial é verificada no momento da
propositura da ação. Se, em sede de execução, o valor ultrapassar
o teto de 40 salários mínimos, em razão do acréscimo de encargos
decorrentes da própria condenação, isso não será motivo para
afastar a competência dos Juizados e não implicará a renúncia do
excedente.
3. A multa cominatória, que, na hipótese, decorre do descumprimento
de tutela antecipada confirmada na sentença, inclui-se nessa
categoria de encargos da condenação e, embora tenha atingido
patamar elevado, superior ao teto de 40 salários mínimos, deve ser
executada no próprio Juizado Especial.
4. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido. (RMS
38.884/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013 – g. n.).
Ademais, tratando-se a competência absoluta de matéria de ordem
pública a mesma pode ser cognoscível a qualquer tempo ou grau
de jurisdição, como se extrai do seguinte aresto do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA.INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.020.893/PR (Rel.
p/acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe de 7.5.2009), decidiu
que a questão relativa à competência absoluta é de ordem pública
e não está sujeita aos efeitos da preclusão. Assim, se o juízo for
absolutamente incompetente, a nulidade é absoluta ante a falta
de pressuposto processual de validade, podendo ser argüida a
qualquer tempo e grau de jurisdição pelas partes. De fato, inexiste
preclusão pro judicato para o reconhecimento da incompetência
absoluta (CC108.554/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
de 10.9.2010;REsp 1.054.847/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 2.2.2010; CC102.531/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe de 6.9.2010).(...) (STJ - REsp: 1331011 RJ 2012/0130977-0,
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento: 21/08/2012, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 28/08/2012) (grifou-se)
Além disso, não se verifica na hipótese, qualquer das exceções
elencadas no §1º, do mesmo artigo:
§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena
de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
Sobre o tema da competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública, esta Corte tem decidido reiteradamente:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INSALUBRIDADE.
PERÍCIA. FALTA DE COMPLEXIDADE. ALÇADA PREVISTA NA
LEI n. 12.153/2009.
É o Juizado Especial da Fazenda Pública competente para processar
e julgar as ações em que há a necessidade de perícia simples e
cujo valor não ultrapasse a 60 salários mínimos, conforme decorre
do disposto nos arts. 10 e 12 da Lei n. 12.153/2009. (Conflito de
Competência, N. 00129819220118220000, Rel. Des. Renato
Martins Mimessi, J. 31/01/2012)
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO AO ARGUMENTO
DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
A teor do que preconiza a Lei 12.153/2009, a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, não cabendo
declinação de competência ao argumento de complexidade da
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causa, pois, o legislador ao dispor taxativamente quais as ações que
não poderão ali tramitar, já considerou a natureza e a complexidade
do rol capitulado no art. 2º, § 1º, da citada norma, de tal modo que
o valor da causa, é elemento definidor da competência da vara
especializada. (Agravo em AI n. 0009396-95.2012.8.22.0000,
Relator: Des. Rowilson Teixeira, j.: 22.11.2012)
Pois bem. Pela leitura fria da lei, sem dúvida o caso é de
incompetência do juízo prolator da decisão. Todavia, neste ponto,
faz-se necessário dizer que, nessas hipóteses, passo a fazer um
pequeno ajuste em minhas decisões deste tema.
Explico. Até aqui, adotava a posição de reconhecer a nulidade
da decisão e determinar o retorno do processo à origem para
rejulgamento.
Ocorre que, após refletir mais sobre estes casos, o prejuízo gerado
pela demora decorrente deste retorno, sob o enfoque do princípio
do aproveitamento dos atos processuais, em conjunto com a
necessidade de um Judiciário mais célere e atento à economia
processual, bem como o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça, reiterado nas análises de nulidades, no sentido de que
não há defeito insanável se não houver prejuízo, entendo que o
processo deve ser remetido à Turma Recursal.
A propósito, cito:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADE. ERRO NA DISTRIBUIÇÃO DA APELAÇÃO.
SOBRENOME DO APELADO. NÃO OCORRÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA A PARTE. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS NOVOS
DEFENSORES, CONSTITUÍDOS DURANTE A APELAÇÃO
CRIMINAL. INSTRUMENTO DE MANDATO NÃO JUNTADO
AO PROCESSO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA EM
NOME DO ADVOGADO COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM
LIBERTATIS DEMONSTRADO. REGIME INICIAL FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans
grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado
prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia,
portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. Por
essa razão, a desobediência às formalidades estabelecidas na
legislação processual penal só poderá acarretar o reconhecimento
da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida,
em prejuízo às partes da relação processual. […] (HC 305930/
SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 3/11/2015)
(grifamos)
No presente caso, o rito aplicado (ordinário) foi mais amplo em
termos de garantia de ampla defesa e contraditório, inexistindo,
assim, qualquer prejuízo às partes.
Nessa direção, transcrevo julgado do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BOMBEIRO
MILITAR. PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO ESTÍMULO OPERACIONAL. ACTIO PROCESSADA SOB O
RITO SUMARÍSSIMO (LEI N. 12.153/2009) E, POSTERIORMENTE,
CONVERTIDO PARA O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
ABSOLUTA E INDERROGÁVEL. SENTENÇA PROLATADA POR
JUÍZO COM COMPETÊNCIA CONCORRENTE (2ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE CURITIBANOS). EXEGESE DO ART. 5º, I, DA
RESOLUÇÃO N. 30/2010. AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS
PROCESSUAIS. NECESSIDADE, CONTUDO, DE REMESSA
DOS AUTOS À 6ª TURMA DE RECURSOS SEDIADA EM LAGES.
DIRETRIZES DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
“A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor
do art. 2º caput e §4º da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009,
é absoluta, cogente e inderrogável, e fixa-se, em regra, pelo valor
da causa. [...].
2ª-A Conclusão:
A inobservância ou inaplicação do microssistema especial dos
Juizados da Fazenda Pública, por magistrado com competência
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simultânea ou concorrente, não traduz nulidade, uma vez garantido
com maior amplitude o direito das partes, impondo-se apenas a
sujeição recursal a órgão diverso, qual seja, a Turma de Recursos,
convertendo a apelação, se já interposta, em recurso inominado.
Tendo a Lei n. 12.153/2009 admitido, em seu art. 23, a limitação
das matérias da competência dos juizados especiais da fazenda
pública, por óbvia razão, se há compreender e ter por reforçado
o ensinamento segundo o qual a adoção de rito processual mais
amplo não implica em nulidade processual, senão apenas no
direcionamento do recurso eventualmente interposto ao órgão
revisor competente, no caso, a Turma de Recursos.
A sentença proferida no juízo comum, por autoridade com
competência jurisdicional concorrente, dispensa o pronunciamento
de nulidade, porquanto a partir do momento em que o Tribunal
reconhece a sua incompetência revisora, a sentença convalesce
como pronunciada no juizado especial e, como tal, o recurso
interposto, então de apelação, se aproveita da fungibilidade, porque
reiniciado o prazo de impugnação da sentença, cumprindo seja
admitido, tempestivamente, como recurso inominado. (Primeiras
Conclusões Interpretativas sobre os Juizados Especiais da
Fazenda Pública. Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, de 10-12-2014, p. 19-12-2014).
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2013.003515-1, da comarca de Curitibanos (2ª Vara Cível), em que
é apelante Djalma Alves, e apelado Estado de Santa Catarina:
A Primeira Câmara de Direito Público decidiu, à unanimidade,
não conhecer do recurso de apelação e determinar sua remessa
à 6ª Turma de Recursos, sediada em Lages, para julgamento do
sobredito reclamo, na forma de inominado. Custas Legais. (TJSC
– AC 2013.003515-1, Primeira Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador Carlos Adilson Silva, j. 05/06/2015) (grifamos)
Desse modo, o feito deverá ser remetido à Turma Recursal,
competente para julgar o referido recurso, na forma de inominado,
ante o princípio da fungibilidade recursal.
Nesta direção, esta Corte já vem decidindo:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCOMPETÊNCIA DA VARA
CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA.
1. A teor do art. 2º, caput e §4º da Lei 12.153/2009, a competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e é fixada, em
regra, pelo valor da causa. 2. Em razão da competência genérica
do juízo da 2ª Vara Cível de Cacoal (art. 108-D do COJE/RO) para
processar e julgar as causas de interesse da Fazenda Pública e, em
homenagem ao princípio do aproveitamento dos atos processuais,
não se declara a nulidade da ação que seguiu o rito ordinário e
garantiu, com maior amplitude, ampla defesa e contraditório.
3. Precedentes jurisprudenciais orientam que a adoção de rito
processual mais amplo não implica em nulidade processual, senão
apenas no direcionamento do recurso eventualmente interposto ao
órgão revisor competente.
4. Pelo princípio da fungibilidade, o recurso interposto – apelação
– pode ser admitido como recurso inominado e seu julgamento
incumbe, nos termos do art. 17 da Lei n. 12.153/2009, à Turma
Recursal.
5. Preliminar acolhida com aproveitamento dos atos processuais e
encaminhamento dos autos à Turma Recursal para processamento
e julgamento do recurso. (AC 0007092-05.2012.822.0007, 1ª
Câmara Especial, Relator Desembargador Gilberto Barbosa, j.
1º.10.2015) (grifamos)
Ante o exposto, de ofício, reconheço a incompetência desta Câmara
Especial, todavia, com aproveitamento dos atos processuais,
determino a remessa do recurso, na forma de inominado, à Turma
Recursal.
Dê-se ciência ao Juízo a quo.
Publique-se, intimem-se e cumpra-se.
Porto Velho/RO, 26 de julho de 2018.
Juiz convocado Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Relator
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Especial
0001500-81.2015.8.22.0004 - Apelação
Origem: 0001500-81.2015.8.22.0004 Ouro Preto do Oeste / 2ª
Vara Cível
Apelante: Rosely dos Santos
Advogada: Lucinei Ferreira de Castro (OAB/RO 967)
Advogado: Marcos Donizetti Zani (OAB/RO 613)
Apelado: Município de Mirante da Serra - RO
Procuradora: Elaine Lugão Alves (OAB/RO 4232)
Relator(a) : Desembargador Eurico Montenegro
Vistos.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ROSELY DOS
SANTOS (fls. e-56/ 63) em face da sentença (fls. e-51/ 52) exarada
pelo juízo da 2ª vara cível da comarca de Ouro Preto do Oeste,
que julgou improcedentes seus pedidos em ação que move em
desfavor do MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA/ RO.
Contrarrazões in albis (fl. e-71).
É o relatório. Decido.
A despeito do inconformismo da apelante em relação à decisão
recorrida, antes da apreciação de seus argumentos, impõe-se o
reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do juízo
prolator.
O art. 2º da Lei n. 12.153/09, estabelece ser da competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios até o valor de 60 (sessenta) saláriosmínimos. E ainda, determina o seu §4º que no foro onde estiver
instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência
é absoluta.
Portanto, não é facultado à parte escolher, tendo em vista que
a previsão legal, para estes casos, é absoluta, inderrogável e
improrrogável.
No caso, o valor atribuído à causa, no ajuizamento, foi de R$
4.535,00 (quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais), quantia
abaixo dos 60 (sessenta) salários-mínimos previstos na lei, à época
do ajuizamento (2015: R$47.280,00), de forma a não restar dúvida
de que o feito deveria, obrigatoriamente ter tramitado perante o
Juizado Especial da referida Comarca, para, inclusive, observância
ao rito correspondente.
Nessa direção, decide o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS. VALOR SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de
segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo
seja unicamente o de exercer o controle da competência dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito
do processo subjacente.
2. A competência do Juizado Especial é verificada no momento da
propositura da ação. Se, em sede de execução, o valor ultrapassar
o teto de 40 salários mínimos, em razão do acréscimo de encargos
decorrentes da própria condenação, isso não será motivo para
afastar a competência dos Juizados e não implicará a renúncia do
excedente.
3. A multa cominatória, que, na hipótese, decorre do descumprimento
de tutela antecipada confirmada na sentença, inclui-se nessa
categoria de encargos da condenação e, embora tenha atingido
patamar elevado, superior ao teto de 40 salários mínimos, deve ser
executada no próprio Juizado Especial.
4. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido. (RMS
38.884/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013 – g. n.).
Ademais, tratando-se a competência absoluta de matéria de ordem
pública a mesma pode ser cognoscível a qualquer tempo ou grau
de jurisdição, como se extrai do seguinte aresto do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA.INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
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1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.020.893/PR (Rel.
p/acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe de 7.5.2009), decidiu
que a questão relativa à competência absoluta é de ordem pública
e não está sujeita aos efeitos da preclusão. Assim, se o juízo for
absolutamente incompetente, a nulidade é absoluta ante a falta
de pressuposto processual de validade, podendo ser argüida a
qualquer tempo e grau de jurisdição pelas partes. De fato, inexiste
preclusão pro judicato para o reconhecimento da incompetência
absoluta (CC108.554/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
de 10.9.2010;REsp 1.054.847/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 2.2.2010; CC102.531/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe de 6.9.2010).(...) (STJ - REsp: 1331011 RJ 2012/0130977-0,
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento: 21/08/2012, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 28/08/2012) (grifou-se)
Além disso, não se verifica na hipótese, qualquer das exceções
elencadas no §1º, do mesmo artigo:
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena
de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
Sobre o tema da competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública, esta Corte tem decidido reiteradamente:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INSALUBRIDADE.
PERÍCIA. FALTA DE COMPLEXIDADE. ALÇADA PREVISTA NA
LEI n. 12.153/2009.
É o Juizado Especial da Fazenda Pública competente para processar
e julgar as ações em que há a necessidade de perícia simples e
cujo valor não ultrapasse a 60 salários mínimos, conforme decorre
do disposto nos arts. 10 e 12 da Lei n. 12.153/2009. (Conflito de
Competência, N. 00129819220118220000, Rel. Des. Renato
Martins Mimessi, J. 31/01/2012)
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO AO ARGUMENTO
DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
A teor do que preconiza a Lei 12.153/2009, a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, não cabendo
declinação de competência ao argumento de complexidade da
causa, pois, o legislador ao dispor taxativamente quais as ações que
não poderão ali tramitar, já considerou a natureza e a complexidade
do rol capitulado no art. 2º, § 1º, da citada norma, de tal modo que
o valor da causa, é elemento definidor da competência da vara
especializada. (Agravo em AI n. 0009396-95.2012.8.22.0000,
Relator: Des. Rowilson Teixeira, j.: 22.11.2012)
Pois bem. Pela leitura fria da lei, sem dúvida o caso é de
incompetência do juízo prolator da decisão. Todavia, neste ponto,
faz-se necessário dizer que, nessas hipóteses, passo a fazer um
pequeno ajuste em minhas decisões deste tema.
Explico. Até aqui, adotava a posição de reconhecer a nulidade
da decisão e determinar o retorno do processo à origem para
rejulgamento.
Ocorre que, após refletir mais sobre estes casos, o prejuízo gerado
pela demora decorrente deste retorno, sob o enfoque do princípio
do aproveitamento dos atos processuais, em conjunto com a
necessidade de um Judiciário mais célere e atento à economia
processual, bem como o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça, reiterado nas análises de nulidades, no sentido de que
não há defeito insanável se não houver prejuízo, entendo que o
processo deve ser remetido à Turma Recursal.
A propósito, cito:
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HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADE. ERRO NA DISTRIBUIÇÃO DA APELAÇÃO.
SOBRENOME DO APELADO. NÃO OCORRÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA A PARTE. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS NOVOS
DEFENSORES, CONSTITUÍDOS DURANTE A APELAÇÃO
CRIMINAL. INSTRUMENTO DE MANDATO NÃO JUNTADO
AO PROCESSO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA EM
NOME DO ADVOGADO COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM
LIBERTATIS DEMONSTRADO. REGIME INICIAL FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans
grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado
prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia,
portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. Por
essa razão, a desobediência às formalidades estabelecidas na
legislação processual penal só poderá acarretar o reconhecimento
da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida,
em prejuízo às partes da relação processual. […] (HC 305930/
SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 3/11/2015)
(grifamos)
No presente caso, o rito aplicado (ordinário) foi mais amplo em
termos de garantia de ampla defesa e contraditório, inexistindo,
assim, qualquer prejuízo às partes.
Nessa direção, transcrevo julgado do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BOMBEIRO
MILITAR. PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO ESTÍMULO OPERACIONAL. ACTIO PROCESSADA SOB O
RITO SUMARÍSSIMO (LEI N. 12.153/2009) E, POSTERIORMENTE,
CONVERTIDO PARA O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
ABSOLUTA E INDERROGÁVEL. SENTENÇA PROLATADA POR
JUÍZO COM COMPETÊNCIA CONCORRENTE (2ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE CURITIBANOS). EXEGESE DO ART. 5º, I, DA
RESOLUÇÃO N. 30/2010. AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS
PROCESSUAIS. NECESSIDADE, CONTUDO, DE REMESSA
DOS AUTOS À 6ª TURMA DE RECURSOS SEDIADA EM LAGES.
DIRETRIZES DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
“A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor
do art. 2º caput e §4º da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009,
é absoluta, cogente e inderrogável, e fixa-se, em regra, pelo valor
da causa. [...].
2ª-A Conclusão:
A inobservância ou inaplicação do microssistema especial dos
Juizados da Fazenda Pública, por magistrado com competência
simultânea ou concorrente, não traduz nulidade, uma vez garantido
com maior amplitude o direito das partes, impondo-se apenas a
sujeição recursal a órgão diverso, qual seja, a Turma de Recursos,
convertendo a apelação, se já interposta, em recurso inominado.
Tendo a Lei n. 12.153/2009 admitido, em seu art. 23, a limitação
das matérias da competência dos juizados especiais da fazenda
pública, por óbvia razão, se há compreender e ter por reforçado
o ensinamento segundo o qual a adoção de rito processual mais
amplo não implica em nulidade processual, senão apenas no
direcionamento do recurso eventualmente interposto ao órgão
revisor competente, no caso, a Turma de Recursos.
A sentença proferida no juízo comum, por autoridade com
competência jurisdicional concorrente, dispensa o pronunciamento
de nulidade, porquanto a partir do momento em que o Tribunal
reconhece a sua incompetência revisora, a sentença convalesce
como pronunciada no juizado especial e, como tal, o recurso
interposto, então de apelação, se aproveita da fungibilidade, porque
reiniciado o prazo de impugnação da sentença, cumprindo seja
admitido, tempestivamente, como recurso inominado. (Primeiras
Conclusões Interpretativas sobre os Juizados Especiais da
Fazenda Pública. Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal
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de Justiça de Santa Catarina, de 10-12-2014, p. 19-12-2014).
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2013.003515-1, da comarca de Curitibanos (2ª Vara Cível), em que
é apelante Djalma Alves, e apelado Estado de Santa Catarina:
A Primeira Câmara de Direito Público decidiu, à unanimidade,
não conhecer do recurso de apelação e determinar sua remessa
à 6ª Turma de Recursos, sediada em Lages, para julgamento do
sobredito reclamo, na forma de inominado. Custas Legais. (TJSC
– AC 2013.003515-1, Primeira Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador Carlos Adilson Silva, j. 05/06/2015) (grifamos)
Desse modo, o feito deverá ser remetido à Turma Recursal,
competente para julgar o referido recurso, na forma de inominado,
ante o princípio da fungibilidade recursal.
Nesta direção, esta Corte já vem decidindo:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCOMPETÊNCIA DA VARA
CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA.
1. A teor do art. 2º, caput e §4º da Lei 12.153/2009, a competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e é fixada, em
regra, pelo valor da causa. 2. Em razão da competência genérica
do juízo da 2ª Vara Cível de Cacoal (art. 108-D do COJE/RO) para
processar e julgar as causas de interesse da Fazenda Pública e, em
homenagem ao princípio do aproveitamento dos atos processuais,
não se declara a nulidade da ação que seguiu o rito ordinário e
garantiu, com maior amplitude, ampla defesa e contraditório.
3. Precedentes jurisprudenciais orientam que a adoção de rito
processual mais amplo não implica em nulidade processual, senão
apenas no direcionamento do recurso eventualmente interposto ao
órgão revisor competente.
4. Pelo princípio da fungibilidade, o recurso interposto – apelação
– pode ser admitido como recurso inominado e seu julgamento
incumbe, nos termos do art. 17 da Lei n. 12.153/2009, à Turma
Recursal.
5. Preliminar acolhida com aproveitamento dos atos processuais e
encaminhamento dos autos à Turma Recursal para processamento
e julgamento do recurso. (AC 0007092-05.2012.822.0007, 1ª
Câmara Especial, Relator Desembargador Gilberto Barbosa, j.
1º.10.2015) (grifamos)
Ante o exposto, de ofício, reconheço a incompetência desta Câmara
Especial, todavia, com aproveitamento dos atos processuais,
determino a remessa do recurso, na forma de inominado, à Turma
Recursal.
Dê-se ciência ao Juízo a quo.
Publique-se, intimem-se e cumpra-se.
Porto Velho/RO, 26 de julho de 2018.
Juiz convocado Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Relator
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Especial
0004079-14.2015.8.22.0000 - Apelação
Origem: 0017922-82.2011.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível / 2ª
Vara da Fazenda Pública
Apelante: Lana Gabriela Monteiro
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Município de Porto Velho - RO
Procurador: Salatiel Lemos Valverde (OAB/RO 1998)
Procurador: Mário Jonas Freitas Guterres (OAB/RO 272B)
Procurador: Carlos Alberto Sousa Mesquita (OAB/RO 805)
Relator(a) : Desembargador Eurico Montenegro
Revisor(a) : Desembargador Gilberto Barbosa
Vistos.
Lana Gabriela Monteiro interpõe recurso de apelação em face da
sentença (fls.133/142-e)prolatada pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda
Pública de Porto Velho, que julgou improcedente os autos da ação
de reparação de danos morais contra o Município de Porto Velho,
em razão de suposta negligência médica que ocasionou na morte
de sua filha.
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Na sessão do dia 21/06/2018, o Des. Eurico Montenegro levou o
presente autos para sessão de julgamento, tendo o Des. Oudivanil
Marins pedido antecipadamente vista dos autos, para uma melhor
análise.
Posteriormente, na sessão do dia 28/06/2018, foi requerido pelo
Desembargador Oudivanil Marins, para que fosse suspenso o
julgamento para diligência dos autos, no intuito que subisse o
CD/áudio original da audiência de instrução realizada que foram
gravados os depoimentos.
Diante disso, determino que o departamento ofície-se a 2ª Vara
da Fazenda Pública, para que encaminhe o CD com o áudio da
audiência de instrução realizada no dia 26/11/2014(fls.122/123).
Publique-se. Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 27 de julho de 2018.
Juiz convocado Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Relator substituto
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Especial
0000096-83.2011.8.22.0020 - Apelação
Origem: 0000096-83.2011.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste /
1ª Vara Cível
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Nadelson de Carvalho
Advogado: José de Arimatéia Alves (OAB/RO 1693)
Relator(a) : Desembargador Eurico Montenegro
Vistos.
Considerando a certidão (fl. e-404), reitere-se a intimação da
Defensoria Pública do Estado de Rondônia para manifestação.
Publique-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
Juiz convocado Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Relator

2ª CÂMARA ESPECIAL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
0000329-92.2015.8.22.0003 - Embargos de Declaração
Origem: 0000329-92.2015.8.22.0003 Jaru / 1ª Vara Cível
Embargante: Bartolomeu Pereira Tavares
Advogado: Mário Roberto Pereira de Souza (OAB/RO 1765)
Apelante: Ilana Augusta Cordeiro Campos
Advogado: Wudson Siqueira de Andrade (OAB/RO 1658)
Apelante: Sandra Cristina Machado Romero
Advogado: Wudson Siqueira de Andrade (OAB/RO 1658)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Relator(a) : Desembargador Renato Martins Mimessi
Vistos.
Bartolomeu Pereira Tavares interpõe Recurso de Embargos
de Declaração com caráter modificativo e para fim de
prequestionamento, por entender que o aresto contém omissão e
contradição.
Intimem-se o Embargado para se manifestar no prazo de cinco
dias, nos termos do artigo 1.023, § 2º do CPC.
Expeça-se o necessário.
Intime-se.
Porto Velho, 26 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
0022198-26.2006.8.22.0101 - Apelação
Origem: 0022198-26.2006.8.22.0101 Porto Velho - Prefeitura
Municipal / 2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos
Apelante: Município de Porto Velho - RO
Procurador: Jefferson de Souza (OAB/RO 1139)
Procurador: Carlos Alberto de Sousa Mesquita (OAB/RO 805)
Procuradora: Kárytha Menêzes e Magalhães (OAB/RO 2211)
Procuradora: Geane Pereira da Silva Goveia (OAB/RO 2536)
Apelado: Jose Brasil Maia
Apelado: Jorge Lunguinho da Silva Filho
Advogado: Gilber Rocha Mercês (OAB/RO 5797)
Relator(a) : Desembargador Renato Martins Mimessi
Vistos.
Inclua-se em pauta.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
0005187-80.2012.8.22.0001 - Apelação
Origem: 0005187-80.2012.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível / 2ª
Vara da Fazenda Pública
Apelante: Luis Carlos Fernandes Guimarães
Advogado: Carlos Eduardo Rocha Almeida (OAB/RO 3593)
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370)
Advogado: Renato Spadoto Righetti (OAB/RO 1198)
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia DETRAN/RO
Procuradora: Cleuzemer Sorene Uhlendorf
Relator(a) : Desembargador Renato Martins Mimessi
Vistos.
Inclua-se em pauta.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
0257104-67.2006.8.22.0001 - Apelação
Origem: 0257104-67.2006.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível / 2ª
Vara da Fazenda Pública
Apte/Ação: Ministério Público do Estado de Rondônia
Interessado (Parte Ativa): Estado de Rondônia
Procurador: Fábio José Gobbi Duran (OAB/RO 632)
Procuradora: Claricéa Soares (OAB/RO 411A)
Apdo/Apte: José Carlos de Oliveira
Advogada: Ivanir Maria Sumeck (OAB/RO 1687)
Advogado: Antônio Osman de Sá (OAB/RO 56A)
Advogado: Mário Gomes de Sá Neto (OAB/RO 1426)
Advogado: Nelson Canedo Motta (OAB/RO 2721)
Apdo/Apte: Haroldo Augusto Filho
Advogada: Nayara Simeas Pereira Rodrigues Martins (OAB/RO
1692)
Advogada: Maracélia Lima de Oliveira (OAB/RO 2549)
Apdo/Apte: Marlon Sérgio Lustosa Jungles
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apda/Apte: Luciane Maciel da Silva Oliveira
Advogada: Nayara Simeas Pereira Rodrigues Martins (OAB/RO
1692)
Advogada: Maracélia Lima de Oliveira (OAB/RO 2549)
Apdo/Apte: Rondoforms Industria Gráfica Ltda
Advogado: Hiram Souza Marques (OAB/RO 205)
Advogada: Pollyana Gabrielle Souza Vieira (OAB/SP 274381)
Advogado: Carl Teske Júnior (OAB/RO 3297)
Apdo/Apte: Antonio Spegiorin Tavares
Advogado: Hiram Souza Marques (OAB/RO 205)
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Advogada: Pollyana Gabrielle Souza Vieira (OAB/SP 274381)
Advogado: Carl Teske Júnior (OAB/RO 3297)
Apelado: Moisés José Ribeiro de Oliveira
Apelado: Antonio Tadeu Moro
Advogado: Antônio Santana Moura (OAB/RO 531A)
Apelado: Grafiel - Gráfica e Editora Ltda
Advogada: Denize Leonor de Alencar Guzmán (OAB/RO 3423)
Advogada: Maria do Socorro Pinheiro Lima (OAB/RO 1547)
Apelado: Renato Ernesto Bolf
Advogada: Denize Leonor de Alencar Guzmán (OAB/RO 3423)
Advogada: Maria do Socorro Pinheiro Lima (OAB/RO 1547)
Apelado: Deusdete Vieira de Souza e Companhia Ltda
Advogado: Ernandes Viana de Oliveira (OAB/RO 1357)
Advogada: Lindsay Viana Lima (OAB/RO 2696)
Apelado: Deusdete Vieira de Souza
Advogado: Ernandes Viana de Oliveira (OAB/RO 1357)
Advogada: Lindsay Viana Lima (OAB/RO 2696)
Apelado: Palmares Gráfica e Editora Ltda
Advogada: Edilamar Barboza de Holanda (OAB/RO 1653)
Apelado: Celino Pinto Figueiredo
Advogada: Edilamar Barboza de Holanda (OAB/RO 1653)
Apelado: João Alves Pereira Neto
Advogada: Rosilene de Oliveira Zanini (OAB/RO 4542)
Apelado: Alves Pereira Comercio e Industria Grafica Ltda ME
Advogada: Rosilene de Oliveira Zanini (OAB/RO 4542)
Apelada: Sonia Costa Lara
Advogada: Lourennir Barbosa Cavalcante (OAB/RO 2954)
Advogado: Carlos Eduardo Félix dos Santos Silva (OAB/RO 2970)
Relator(a) : Desembargador Renato Martins Mimessi
Vistos.
Inclua-se em pauta.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador RENATO MARTINS MIMESSI
Relator
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
0008618-20.2015.8.22.0001 - Embargos de Declaração
Origem: 0008618-20.2015.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível / 1ª
Vara da Fazenda Pública
Embargante: SINSEPER - Sindicato dos Servidores do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)
Advogado: Helio Vieira da Costa (OAB/RO 640)
Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)
Embargado: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Estado de Rondônia - Iperon
Procurador: Roger Nascimento dos Santos (OAB/RO 6099)
Relator(a) : Desembargador Renato Martins Mimessi
Vistos.
Inclua-se em pauta.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator

1ª CÂMARA CRIMINAL
1ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0004141-49.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 1005795-40.2017.8.22.0501
Paciente: Sílvio Celso Casarin
Impetrante(Advogado): José Assis dos Santos(OAB/RO 2591)
Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes RO
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Relator:Des. Valter de Oliveira
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo
advogado José Assis dos Santos em favor de Silvio Celso Cesarin,
apontando como autoridade coatora o juiz de Direito da 3ª Vara
Criminal da Comarca de Ariquemes/RO.
O impetrante aduz que o paciente foi condenado na sentença
prolatada aos 3/5/2018 nos termos do art.1º, inciso I e II, da Lei
n.8.137/90, à pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 26 diasmulta, em regime incial fechado.
Afirma que não houve a fundamentação adequada para a fixação
do regime mais gravoso (fechado).
Finalmente, pugna pela concessão da ordem, a fim de assegurarlhe a modificação do regime de pena para o mais brando, qual seja
o semiaberto.
Relatei, decido.
O habeas corpus, remédio jurídico constitucional, visa reprimir
ameaça ou coação por ilegalidade ou abuso de poder.
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, uma vez que a fixação
do regime de pena ocorreu em virtude da prolação da sentença
condenatória.
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, 30 de julho de 2018.
Desembargador Valter de Oliveira
Relator
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0004147-56.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0010671-21.2018.8.22.0501
Paciente: Sidnei Martins da Silva
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:Des. Valter de Oliveira
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Publica do Estado de Rondônia em favor de Sidnei
Martins da Silva, apontando como autoridade coatora o juiz de
Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto
Velho/RO.
O impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia
18/7/2018, após a realização da “Operação Phortes”, ocasião em
que foram apreendidos aproximadamente 900 kg de substância
entorpecente da espécie maconha, de modo a incidir na prática em
tese dos delitos tipificados nos art. 33, art.35 e art.40, V e VII da
Lei 11.343/06.
Afirma que o paciente é primário bem como possui bons
antecedentes.
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
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
da prisão.
Relatei, decido.
O habeas corpus, remédio jurídico constitucional, visa reprimir
ameaça ou coação por ilegalidade ou abuso de poder.
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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.
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, 30 de julho de 2018.
Desembargador Valter de Oliveira
Relator
1ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0004146-71.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0010814-10.2018.8.22.0501
Paciente: Erison da Silva Mendonça
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia( )
Impetrado: Juiz de Direito do 2º Juizado de Violência Doméstica e
Familiar Contra Mulher da Comarca de Porto Velho - RO
Relator: Juiz José Antonio Robles
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia, em favor do
paciente Erison da Silva Mendonça, preso em flagrante no dia
20/07/2018, por haver cometido, em tese, o delito tipificado no artigo
129, §9º do CP na forma da Lei 11.340/06 (violência doméstica).
A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva
pelo juízo plantonista, sendo ratificada em audiência de custódia,
em 23/07/2018.
Em suma, o impetrante alega que não estão presentes os
pressupostos que demonstre a necessidade da custódia preventiva,
e por outro lado, que o paciente reúne as condições necessárias
para o deferimento da medida liminar, tais como documento idôneo
de identificação, residência fixa e ocupação lícita.
Requer, assim, liminarmente e com a confirmação no mérito, a
revogação da prisão preventiva, com a expedição, in limine, de
alvará de soltura, e subsidiariamente, pleiteia a concessão de
medidas cautelares diversas da prisão.
É a síntese do necessário.
Decido sobre o pedido liminar.
A concessão de medida liminar em habeas corpus se dá de forma
excepcional, reservada para as situações em que a ilegalidade ou
abuso de poder, após cognição sumária, restem inequivocamente
evidenciados.
Pela análise dos autos, em sede de cognição sumária, não verifico
a presença de elementos suficientes que demonstrem a existência
de constrangimento ilegal a justificar o deferimento da medida
liminar de urgência, bem como, por ter natureza satisfativa, merece
minucioso exame e juízo valorativo, o que não é cabível neste
momento preliminar.
Com essas considerações, indefiro a medida liminar.
Solicitem-se as informações ao Juízo impetrado para prestá-las em
48 horas.
Após, com as informações do juízo impetrado, ou, em caso de
ausência destas, com as devidas certificações, encaminhem-se os
autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 27 de julho de 2018.
Juiz José Antonio Robles
Relator
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1ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE DA 1ª CÂMARA CRIMINAL
Apelação
Número do Processo :0000074-34.2015.8.22.0004
Processo de Origem : 0000074-34.2015.8.22.0004
Apelante: J. C. R. da S.
Advogado: Décio Barbosa Machado(OAB/RO 5415)
Advogada: Priscila Campos(OAB/RO 6630)
Apelante: W. dos S. B.
Advogado: Éder Miguel Caram(OAB/RO 5368)
Advogada: Karima Faccioli Caram(OAB/RO 3460)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Valter de Oliveira
Vistos, etc.
A situação fática que retratam os autos é excepcional, uma vez que
a Câmara Criminal se manifestou expressamente através de dois
de seus membros sobre a prisão, sendo o Relator pela expedição
do mandado prisional após transitada a sentença condenatória e, o
Desembargador Lagos pela imediata prsão, esgotados os recursos
para este Tribunal de Justiça. Por sua vez, o juiz onvocado
Francisco Borges, após absolver o aplelante, nada disse a respeito
da prisão.
Assim, interposto o recurso Especial, entendo que deva o mandado
prisional aguardar o Trânsito em Julgado da sentença condenatória,
salvo decisão do STJ em sentido contrário.
Defiro parcialmente o pedido contido na petição de fls. 290/292,
para assegurar o réu o direito de recorrer em liberdade até o trânsito
em julgado da sentença de primeiro grau.
Intimem-se.
Porto Velho - RO, 30 de julho de 2018.
Desembargador Valter de Oliveira
Presidente da 1ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Apelação
Número do Processo :1005695-21.2017.8.22.0005
Processo de Origem : 1005695-21.2017.8.22.0005
Apelante: Isaías Gonçalves Mosquim
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Valter de Oliveira
Vistos, etc.
Após a interposição do recurso defensivo, objetivando a exclusão
do concurso formal, o juiz sentenciante em despacho monocrático,
atendeu ao pleito.
Devidamente intimados, a Defensoria Pública se manteve silente, e
a Procuradoria de Justiça opinou pelo arquivamento do recurso.
Assim, não conheço do recurso pela perda do objeto, determinando
que após as anotações necessárias e baixa, devolvam-se os autos
à origem.
Porto Velho - RO, 30 de julho de 2018.
Desembargador Valter de Oliveira
Relator

2ª CÂMARA CRIMINAL
2ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0004161-40.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000486-36.2018.8.22.0011
Paciente: Adelson Costa Batista
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia( )
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Alvorada do Oeste - RO
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Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, impetra habeas
corpus com pedido de liminar, em favor de Adelson Costa Batista,
preso preventivamente, no dia 09/07/2018, acusado da prática dos
crimes previstos no art. 161, §1º, II, art. 157, §2º-A, I c/c art. 29, art.
148 c/c art. 29, todos do CP; art. 2º, §2º e §4º, I da Lei 12.850/2013
e art. 244-B do ECA, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 1ª Vara. Criminal de Alvorada do Oeste.
Inicialmente, assevera que não houve a individualização das
condutas, atribuindo-se genericamente todas as imputações a todos
os acusados, o que impossibilita a análise, ainda que sumária, da
tipicidade.
Prossegue afirmando 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.
Menciona que o paciente é primário, portador de bons antecedentes,
possui família constituída, tem endereço fixo e ocupação lícita, o
que lhe dá o direito de responder ao processo em liberdade.
Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição,
in limine, de alvará de soltura e eventualmente a substituição por
medidas cautelares diversas da prisão.
É o breve relatório. Decido.
Como cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus
é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de
manifesta ilegalidade, vedada a análise acurada de provas,
consoante assentado solidamente pela jurisprudência (STF HC
103142).
Na hipótese, não observo presente, de forma satisfatória,
informações suficientes para a concessão da liminar pleiteada, ou
seja, não visualizo, a princípio, a flagrante ilegalidade da custódia,
devendo-se aguardar a instrução do writ, daí porque indefiro a
liminar pretendida.
A autoridade impetrada deverá informar a esta Corte a ocorrência
de qualquer alteração relevante no quadro fático do processo de
origem, especialmente se o paciente for solto.
Requisitem-se informações à autoridade dita coatora, facultando
prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.br, com solicitação de
confirmação de recebimento, sem necessidade do envio por malote,
por questão de celeridade e economia processual.
Ato contínuo, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça
para emissão de parecer.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator
2ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0004164-92.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000486-36.2018.8.22.0011
Paciente: David Alexandre da Silva Domingues
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia( )
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Alvorada do Oeste - RO
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, impetra habeas
corpus com pedido de liminar, em favor de David Alexandre da Silva
Domingues, preso preventivamente, no dia 09/07/2018, acusado
da prática dos crimes previstos no art. 161, §1º, II, art. 157, §2º-A,
I c/c art. 29, art. 148 c/c art. 29, todos do CP; art. 2º, §2º e §4º, I da
Lei 12.850/2013 e art. 244-B do ECA, apontando como autoridade
coatora o Juízo da 1ª Vara. Criminal de Alvorada do Oeste.
Inicialmente, assevera que não houve a individualização das
condutas, atribuindo-se genericamente todas as imputações a todos
os acusados, o que impossibilita a análise, ainda que sumária, da
tipicidade.
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Prossegue afirmando 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.
Menciona que o paciente é primário, portador de bons antecedentes,
possui família constituída, tem endereço fixo e ocupação lícita, o
que lhe dá o direito de responder ao processo em liberdade.
Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição,
in limine, de alvará de soltura ou a substituição por medidas
cautelares diversas da prisão.
É o breve relatório. Decido.
Como cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus
é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de
manifesta ilegalidade, vedada a análise acurada de provas,
consoante assentado solidamente pela jurisprudência (STF HC
103142).
Na hipótese, não observo presente, de forma satisfatória,
informações suficientes para a concessão da liminar pleiteada, ou
seja, não visualizo, a princípio, a flagrante ilegalidade da custódia,
devendo-se aguardar a instrução do writ, daí porque indefiro a
liminar pretendida.
A autoridade impetrada deverá informar a esta Corte a ocorrência
de qualquer alteração relevante no quadro fático do processo de
origem, especialmente se o paciente for solto.
Requisitem-se informações à autoridade dita coatora, facultando
prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.br, com solicitação de
confirmação de recebimento, sem necessidade do envio por malote,
por questão de celeridade e economia processual.
Ato contínuo, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça
para emissão de parecer.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator
2ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0004163-10.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000486-36.2018.8.22.0011
Paciente: José Martins Farias
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia( )
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Alvorada do Oeste - RO
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, impetra habeas
corpus com pedido de liminar, em favor de José Martins Farias,
preso preventivamente, no dia 09/07/2018, acusado da prática dos
crimes previstos no art. 161, §1º, II, art. 157, §2º-A, I c/c art. 29, art.
148 c/c art. 29, todos do CP; art. 2º, §2º e §4º, I da Lei 12.850/2013
e art. 244-B do ECA, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 1ª Vara. Criminal de Alvorada do Oeste.
Inicialmente, assevera que não houve a individualização das
condutas, atribuindo-se genericamente todas as imputações a todos
os acusados, o que impossibilita a análise, ainda que sumária, da
tipicidade.
Prossegue afirmando 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.
Menciona que o paciente é primário, portador de bons antecedentes,
possui família constituída, tem endereço fixo e ocupação lícita, o
que lhe dá o direito de responder ao processo em liberdade.
Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição,
in limine, de alvará de soltura ou a substituição por medidas
cautelares diversas da prisão ou, ainda, aplicação de prisão
domiciliar.
É o breve relatório. Decido.
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Como cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus
é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de
manifesta ilegalidade, vedada a análise acurada de provas,
consoante assentado solidamente pela jurisprudência (STF HC
103142).
Na hipótese, não observo presente, de forma satisfatória,
informações suficientes para a concessão da liminar pleiteada, ou
seja, não visualizo, a princípio, a flagrante ilegalidade da custódia,
devendo-se aguardar a instrução do writ, daí porque indefiro a
liminar pretendida.
A autoridade impetrada deverá informar a esta Corte a ocorrência
de qualquer alteração relevante no quadro fático do processo de
origem, especialmente se o paciente for solto.
Requisitem-se informações à autoridade dita coatora, facultando
prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.br, com solicitação de
confirmação de recebimento, sem necessidade do envio por malote,
por questão de celeridade e economia processual.
Ato contínuo, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça
para emissão de parecer.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator
2ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Embargos de Declaração - Nrº: 1
Número do Processo :0004853-23.2015.8.22.0007
Processo de Origem : 0004853-23.2015.8.22.0007
Embargante: Sidelvano Campos
Advogado: Daniel dos Anjos Fernandes Júnior(OAB/RO 3214)
Advogado: Aírton Pereira de Araújo(OAB/RO 243)
Advogado: Adailton Pereira de Araújo(OAB/RO 2562)
Embargante: Selma Lúcia Campos da Silva
Advogado: Daniel dos Anjos Fernandes Júnior(OAB/RO 3214)
Advogado: Aírton Pereira de Araújo(OAB/RO 243)
Advogado: Cristovam Coelho Carneiro(OAB/RO 115)
Advogado: Fábio José Reato(OAB/RO 2061)
Advogado: Danilo Constance Martins Durigon(OAB/RO 5114)
Advogada: Tayná Damasceno de Araújo(OAB/RO 6952)
Advogado: Adailton Pereira de Araújo(OAB/RO 2562)
Embargante: Debora Cristina Campos
Advogado: Daniel dos Anjos Fernandes Júnior(OAB/RO 3214)
Advogado: Aírton Pereira de Araújo(OAB/RO 243)
Advogado: Cristovam Coelho Carneiro(OAB/RO 115)
Advogado: Fábio José Reato(OAB/RO 2061)
Advogado: Danilo Constance Martins Durigon(OAB/RO 5114)
Advogada: Tayná Damasceno de Araújo(OAB/RO 6952)
Advogado: Adailton Pereira de Araújo(OAB/RO 2562)
Embargante: Waldicéia Rodrigues da Silva Domiciano
Advogado: Daniel dos Anjos Fernandes Júnior(OAB/RO 3214)
Advogado: Aírton Pereira de Araújo(OAB/RO 243)
Advogado: Cristovam Coelho Carneiro(OAB/RO 115)
Advogado: Fábio José Reato(OAB/RO 2061)
Advogado: Danilo Constance Martins Durigon(OAB/RO 5114)
Advogada: Tayná Damasceno de Araújo(OAB/RO 6952)
Advogado: Adailton Pereira de Araújo(OAB/RO 2562)
Embargante: Jeferson Ramos de Campos
Advogado: Daniel dos Anjos Fernandes Júnior(OAB/RO 3214)
Advogado: Aírton Pereira de Araújo(OAB/RO 243)
Advogado: Fábio José Reato(OAB/RO 2061)
Advogado: Danilo Constance Martins Durigon(OAB/RO 5114)
Advogada: Tayná Damasceno de Araújo(OAB/RO 6952)
Advogado: Cristovam Coelho Carneiro(OAB/RO 115)
Advogado: Adailton Pereira de Araújo(OAB/RO 2562)
Embargante: Jairo dos Santos Alves
Advogado: Daniel dos Anjos Fernandes Júnior(OAB/RO 3214)
Advogado: Aírton Pereira de Araújo(OAB/RO 243)
Advogado: Cristovam Coelho Carneiro(OAB/RO 115)
Advogado: Fábio José Reato(OAB/RO 2061)
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Advogado: Danilo Constance Martins Durigon(OAB/RO 5114)
Advogada: Tayná Damasceno de Araújo(OAB/RO 6952)
Advogado: Adailton Pereira de Araújo(OAB/RO 2562)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de
05 dias (art. 1.023, §2º, do CPC).
Após retorne-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto.
Relator
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0004162-25.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000486-36.2018.8.22.0011
Paciente: Antonio Uilen Batista da Silva
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia( )
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Alvorada do Oeste - RO
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, impetra habeas
corpus com pedido de liminar, em favor de Antonio Uilen Batista
da Silva, preso preventivamente, no dia 09/07/2018, acusado da
prática dos crimes previstos no art. 161, §1º, II, art. 157, §2º-A, I
c/c art. 29, art. 148 c/c art. 29, todos do CP; art. 2º, §2º e §4º, I da
Lei 12.850/2013 e art. 244-B do ECA, apontando como autoridade
coatora o Juízo da 1ª Vara. Criminal de Alvorada do Oeste.
Inicialmente, assevera que não houve a individualização das
condutas, atribuindo-se genericamente todas as imputações a todos
os acusados, o que impossibilita a análise, ainda que sumária, da
tipicidade.
Prossegue afirmando 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.
Menciona que o paciente é primário, portador de bons antecedentes,
possui família constituída, tem endereço fixo e ocupação lícita, o
que lhe dá o direito de responder ao processo em liberdade.
Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição,
in limine, de alvará de soltura e eventualmente a substituição por
medidas cautelares diversas da prisão.
É o breve relatório. Decido.
Como cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus
é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de
manifesta ilegalidade, vedada a análise acurada de provas,
consoante assentado solidamente pela jurisprudência (STF HC
103142).
Na hipótese, não observo presente, de forma satisfatória,
informações suficientes para a concessão da liminar pleiteada, ou
seja, não visualizo, a princípio, a flagrante ilegalidade da custódia,
devendo-se aguardar a instrução do writ, daí porque indefiro a
liminar pretendida.
A autoridade impetrada deverá informar a esta Corte a ocorrência
de qualquer alteração relevante no quadro fático do processo de
origem, especialmente se o paciente for solto.
Requisitem-se informações à autoridade dita coatora, facultando
prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.br, com solicitação de
confirmação de recebimento, sem necessidade do envio por malote,
por questão de celeridade e economia processual.
Ato contínuo, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça
para emissão de parecer.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator
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2ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Apelação
Número do Processo :1000596-79.2017.8.22.0002
Processo de Origem : 1000596-79.2017.8.22.0002
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Leandro de Carvalho Santos
Advogado: Luiz Eduardo Fogaça(OAB/RO 876)
Advogado: José Carlos Fogaça(OAB/RO 2960)
Relator:Des. Valdeci Castellar Citon
Vistos.
Considerando que foi concedido ao apelante a suspensão
condicional da pena, deve ser desconsiderada a parte final do voto
do relator que ordenou a expedição de mandado de prisão.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Presidente 2ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Apelação
Número do Processo :1000273-38.2017.8.22.0014
Processo de Origem : 1000273-38.2017.8.22.0014
Apelante: Juliana Gallina Irber
Advogado: Magnum Jorge Oliveira da Silva(OAB/RO 3204)
Advogado: Igor Amaral Gibaldi(OAB/RO 6521)
Advogado: Cândido Ocampo Fernandes(OAB/RO 780)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
O advogado Cândido Ocampo Fernandes (OAB/RO 780) peticionou
às fls. 331/333, requerendo o reconhecimento de minha suspeição
nos presentes autos.
Por motivo de foro íntimo, declaro minha suspeição para atuar no
presente feito, nos termos do art. 145, I, do CPC.
Encaminhe-se os autos ao Vice-Presidente para redistribuição.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator
Despacho DO RELATOR
Embargos de Declaração - Nrº: 1
Número do Processo :0000172-96.2018.8.22.0009
Processo de Origem : 0000172-96.2018.8.22.0009
Embargante: Vinicius Zoff da Cunha Santos
Advogado: Eric Júlio dos Santos Tiné(OAB/RO 2507)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de
05 dias (art. 1.023, §2º, do CPC).
Após retorne-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto.
Relator
Despacho DO RELATOR
Mandado de Segurança
Número do Processo :0003821-96.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000146-77.2018.8.22.0501
Impetrante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Advogado: Roberto Jarbas Moura de Souza(OAB/RO 1246)
Advogada: Ana Carolina Sanchez Saad(OAB/SP 345929)
Advogado: Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo(OAB/SP
124516)
Advogado: Leonardo Magalhães Avelar(OAB/SP 221410)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho - RO
Relator:Des. Miguel Monico Neto

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

40

Vistos.
Retifique-se a distribuição para incluir o sigilo processual com
restrição de acesso tendo em vista a matéria da investigação em
curso.
O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Ingressou com o
presente mandado de segurança pleiteando a suspensão da
decisão proferida pelo juízo impetrado na qual se fixou multa diária
no valor de R$300.000,00, limitada a R$15.000.000,00, caso não
fosse cumprida a ordem para fornecimento dos dados telemáticos
dos números de telefone investigados em processo criminal.
Sustenta não gerir os dados do Facebook Inc., bem como não ter
acesso aos dados requeridos pelo impetrado, razão pela qual é
incabível a manutenção da decisão.
Em preliminar, pede a devolução das custas processuais por
entender que os feitos de natureza criminal não exigem nenhum
tipo de recolhimento, ainda que se trate de ação de natureza cível.
É, em apertada síntese, o necessário a relatar neste momento.
Decido.
Tendo em vista a ausência de pedido liminar, a questão relativa às
custas processuais será analisada quando do mérito do pedido.
Considerando a certidão de fl.31, intime-se o impetrante para juntar
cópia da inicial e documentos que a acompanham para instruir o
pedido de informações ao impetrado, sob pena de indeferimento.
Atente-se o Departamento quanto ao equívoco na mesma certidão,
uma vez que as custas encontram-se juntadas às fls. 91-92 do
volume anexo.
Juntados os documentos, solicitem-se informações ao juízo
impetrado e, após, à Procuradoria de Justiça para emissão de
parecer.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Mônico Neto
Relator
Despacho DO RELATOR
Revisão Criminal
Número do Processo :0003833-13.2018.8.22.0000
Revisionando: Heron Montanari Oliveira
Revisionado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
Considerando que o revisionando não é advogado habilitado,
encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Estado de
Rondônia para patrocinar sua defesa, sanando as irregularidades
de inexistência, nos autos, da certidão de trânsito em julgado bem
como cópia da decisão condenatória, sob pena de indeferimento
da petição inicial.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator
Despacho DO RELATOR
Embargos de Declaração - Nrº: 1
Número do Processo :1001808-35.2017.8.22.0003
Processo de Origem : 1001808-35.2017.8.22.0003
Embargante: D. S. F.
Advogado: Luiz Carlos de Oliveira(OAB/RO 1032)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por D. S. F. contra
o acordão (fls. 134-136/v) que, por maioria, negou provimento à
apelação interposta, nos termos do voto do relator.
Intime-se o embargado, para querendo, manifestar-se no prazo de
05 dias.
Após retorne-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto.
Relator
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Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0004135-42.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000770-35.2018.8.22.0014
Paciente: Marcos Martinez Borges
Impetrante(Advogado): José Antonio Correa(OAB/RO 5292)
Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da
Comarca de Vilhena - RO
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado José Antônio Correa (OAB/RO 5292), em favor do
paciente Marcos Martinez Borges, apontando como autoridade
coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Vilhena/
RO.
Em síntese, alega que foi condenado pela Justiça comum federal à
pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, além de 160 dias-multa,
em razão do cometimento do delito previsto no art. 296, §1º, III, do
CP, bem como 01, 10 meses e 15 dias de detenção e 160 diasmulta pelo crime descrito no art. 69 da Lei 9.605/98.
Prossegue afirmando que no Juízo da execução da pena (Justiça
comum estadual), foi determinado o cumprimento em regime
semiaberto, não possibilitando a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito ao fundamento de que o acórdão
não havia se manifestado sobre a referida substituição.
No entender do impetrante a autoridade coatora deveria substituir
a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que
o acórdão do TRF1 afastou todas as causas que poderiam impedir
a aplicação do art. 44 do CP.
Pleiteou a concessão liminar para que a pena privativa de liberdade
seja substituída por restritiva de direitos.
Examinados, decido.
Como cediço, atualmente a jurisprudência tem racionalizado a
utilização da via do habeas corpus, dando ênfase e prioridade
ao sistema recursal, bem como aos instrumentos próprios para
combater as decisões que causam eventual inconformismo à
parte, notadamente ao réu, em detrimento deste remédio heroico,
reservando-o somente para aquelas hipóteses em que não haver
meio apto para sanar o constrangimento.
Nessa esteira é a jurisprudência do STF:
EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO
DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. (...)
1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia
fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode
ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização,
sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico.
Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior
prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso
ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da
República, a impetração de novo habeas corpus em caráter
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta
burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma
desta Suprema Corte. [...] . 6. Habeas corpus extinto sem resolução
do mérito. (HC 109713, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em Documento assinado digitalmente em 26/03/2013
12:12:00 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/06/2001.
Assim também vem decidindo o STJ:
(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando
a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do
sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido
de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional
às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de
Processo Penal. Louvando o entendimento de que o Direito é
dinâmico, sendo que a definição do alcance de institutos previstos
na Constituição Federal há de fazer-se de modo integrativo, de
acordo com as mudanças de relevo que se verificam na tábua
de valores sociais, esta Corte passou a entender ser necessário
amoldar a abrangência do habeas corpus a um novo espírito,
visando restabelecer a eficácia de remédio constitucional tão caro
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ao Estado Democrático de Direito. Precedentes. 2. Atento a essa
evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a
adotar decisões no sentido de não mais admitir habeas corpus que
tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para
a espécie. Precedentes [...] (HC 242.575/PE, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2012,
DJe 30/10/2012) Negritamos.
Na hipótese, a decisão condenatória, com trânsito em julgado, que
o paciente pretende ver reformada tem como recurso cabível a
Revisão Criminal.
Como cediço, o entendimento dos Tribunais Superiores é no
sentido de não admitir o uso do writ como sucedâneo recursal,
sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse
instrumento constitucional, de modo que não mais admite o manejo
do habeas corpus em substituição ao recurso próprio, bem assim
como sucedâneo de revisão criminal (HC 280216).
Nesse passo seguindo orientação dos Tribunais Superiores de que
o habeas corpus não deve servir como sucedâneo recursal, bem
como sucedâneo de Revisão Criminal, o indeferimento da petição
inicial é medida que se impõe.
Com essas considerações, diante da ausência do preenchimento
das condições especificas para o manejo desta ação constitucional,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 123, IV do
RI/TJRO.
Publique-se. Arquive-se.
Porto Velho, 30 de julho de 2017.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0004159-70.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000486-36.2018.8.22.0011
Paciente: Willian de Souza Vieira
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia( )
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Alvorada do Oeste - RO
Relator:Des. Miguel Monico Neto.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, impetra habeas
corpus com pedido de liminar, em favor de William de Souza Vieira,
preso preventivamente, no dia 09/07/2018, acusado da prática dos
crimes previstos no art. 161, §1º, II, art. 157, §2º-A, I c/c art. 29, art.
148 c/c art. 29, todos do CP; art. 2º, §2º e §4º, I da Lei 12.850/2013
e art. 244-B do ECA, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 1ª Vara. Criminal de Alvorada do Oeste.
Inicialmente, assevera que não houve a individualização das
condutas, atribuindo-se genericamente todas as imputações a todos
os acusados, o que impossibilita a análise, ainda que sumária, da
tipicidade.
Prossegue afirmando 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.
Assevera que o paciente é primário, portador de bons antecedentes,
possui família constituída, tem endereço fixo e ocupação lícita, o
que lhe dá o direito de responder ao processo em liberdade.
Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição,
in limine, de alvará de soltura ou a substituição por medidas
cautelares diversas da prisão e eventualmente a aplicação de
prisão domiciliar.
É o breve relatório. Decido.
Como cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus
é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de
manifesta ilegalidade, vedada a análise acurada de provas,
consoante assentado solidamente pela jurisprudência (STF HC
103142).
Na hipótese, não observo presente, de forma satisfatória,
informações suficientes para a concessão da liminar pleiteada, ou
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seja, não visualizo, a princípio, a flagrante ilegalidade da custódia,
devendo-se aguardar a instrução do writ, daí porque indefiro a
liminar pretendida.
A autoridade impetrada deverá informar a esta Corte a ocorrência
de qualquer alteração relevante no quadro fático do processo de
origem, especialmente se o paciente for solto.
Requisitem-se informações à autoridade dita coatora, facultando
prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.br, com solicitação de
confirmação de recebimento, sem necessidade do envio por malote,
por questão de celeridade e economia processual.
Ato contínuo, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça
para emissão de parecer.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0004160-55.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000486-36.2018.8.22.0011
Paciente: Samuel Moreira da Silva Santos
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia( )
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Alvorada do Oeste - RO
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, impetra habeas
corpus com pedido de liminar, em favor de Samuel Moreira da
Silva Santos, preso preventivamente no dia 09/07/2018, acusado
da prática dos crimes previstos no art. 161, §1º, II, art. 157, §2º-A,
I c/c art. 29, art. 148 c/c art. 29, todos do CP; art. 2º, §2º e §4º, I da
Lei 12.850/2013 e art. 244-B do ECA, apontando como autoridade
coatora o Juízo da 1ª Vara. Criminal de Alvorada do Oeste.
Inicialmente, assevera que não houve a individualização das
condutas, atribuindo-se genericamente todas as imputações a todos
os acusados, o que impossibilita a análise, ainda que sumária, da
tipicidade.
Prossegue afirmando 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.
Menciona que o paciente é primário, portador de bons antecedentes,
possui família constituída, tem endereço fixo e ocupação lícita, o
que lhe dá o direito de responder ao processo em liberdade.
Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição,
in limine, de alvará de soltura e eventualmente a substituição por
medidas cautelares diversas da prisão.
É o breve relatório. Decido.
Como cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus
é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de
manifesta ilegalidade, vedada a análise acurada de provas,
consoante assentado solidamente pela jurisprudência (STF HC
103142).
Na hipótese, não observo presente, de forma satisfatória,
informações suficientes para a concessão da liminar pleiteada, ou
seja, não visualizo, a princípio, a flagrante ilegalidade da custódia,
devendo-se aguardar a instrução do writ, daí porque indefiro a
liminar pretendida.
A autoridade impetrada deverá informar a esta Corte a ocorrência
de qualquer alteração relevante no quadro fático do processo de
origem, especialmente se o paciente for solto.
Requisitem-se informações à autoridade dita coatora, facultando
prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.br, com solicitação de
confirmação de recebimento, sem necessidade do envio por malote,
por questão de celeridade e economia processual.
Ato contínuo, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça
para emissão de parecer.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator
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2ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0004140-64.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0003064-96.2018.8.22.0002
Paciente: Wanderson Dias de Oliveira
Impetrante(Advogado): Sidnei Ribeiro de Campos(OAB/RO 5355)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes - RO
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
Sidnei Ribeiro de Campos (OAB/RO 5355) impetra habeas corpus
com pedido de liminar, em favor do paciente Wanderson Dias de
Oliveira, preso em flagrante em 24.7.2018 suspeito ter praticado os
crimes previstos no art. 157, §2º, II, do CP, e art. 244-B, do ECA.
Sustenta inexistirem fundamentos para a manutenção da prisão
cautelar do paciente, pois inexistentes os pressupostos do art. 312
do CPP, bem como a gravidade em abstrato do delito, por si só,
não autoriza a prisão preventiva.
Defende a possibilidade de o paciente responder ao processo
em liberdade em razão de ser possuidor de condições pessoais
favoráveis, e ocupação lícita.
Requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição, in
limine, de alvará de soltura e, não sendo este o entendimento,
que seja o paciente posto em liberdade, sob medidas diversas da
prisão.
É o breve relatório. Decido.
É cediço que a concessão de liminar em sede de habeas corpus
é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de
manifesta ilegalidade, vedada a análise acurada de provas,
consoante assentado solidamente pela jurisprudência (STF HC
103142).
Na hipótese, não observo presente, de forma satisfatória,
informações suficientes para a concessão da liminar pleiteada, ou
seja, não visualizo, a princípio, a flagrante ilegalidade da custódia,
devendo-se aguardar a instrução do writ, daí porque indefiro a
liminar pretendida.
Requisitem-se informações à autoridade dita coatora, facultando
prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.br, com solicitação de
confirmação de recebimento, sem necessidade do envio por malote,
por questão de celeridade e economia processual.
A autoridade impetrada deverá informar a esta Corte a ocorrência
de qualquer alteração relevante no quadro fático do processo de
origem, especialmente se o paciente for solto.
Ato contínuo, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça
para emissão de parecer.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Câmaras Criminais Reunidas
Despacho DO RELATOR
Revisão Criminal
Número do Processo :0001990-13.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0002605-34.2013.8.22.0014
Revisionando: Luiz Carlos Bandeira Rodrigues
Advogado: Marcelo Eduardo Battaglin Maciel(OAB/MS 12965)
Revisionado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
Trata-se de revisão criminal proposta por Luiz Carlos Bandeira
Rodrigues visando à reforma da decisão que, pela prática do delito
previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V e art. 35, caput, todos da
Lei 11.343/06, o condenou à pena de 14 anos e 08 m esses de
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reclusão, a ser cumprida no regime fechado.
Em suma, busca a revisão da sentença visando sua absolvição
pelo delito de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4º da Lei 11.343/06, no seu grau máximo, bem como a
redução da pena-base e da causa de aumento prevista no art. 40,
V, da Lei de Drogas.
O i. Procurador de Justiça Ladner Martins Lopes manifestou-se
pela improcedência do pedido revisional ao argumento de que o
revisionando pretende a reavaliação das provas já existentes nos
autos, e a tese apresentada foi a mesma das razões de apelação,
a qual foi conhecida e não provida (fls. 366/367).
Examinados, decido.
Como cediço, a revisão criminal é instrumento manejável somente
nas hipóteses taxativas do artigo 621 do CPP, isto é, quando a
sentença condenatória for (I) contrária ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos; (II) se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos; ou, (III) quando
se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autoriza diminuição especial da
pena.
Vale registrar que a revisão criminal não se constituiu numa
espécie de segunda apelação, mas uma estreita via pela qual é
possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou
injustiça da condenação, caso contrário haveria uma superposição
do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador
processual.
Em outras palavras, a revisão não pode ter a natureza de uma
segunda apelação, pela própria característica que apresenta de
rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição
do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador
processual, porque haveria uma reapreciação da prova já
examinada em primeiro grau ou até mesmo em segunda instância.
(RT 717/401).
Na hipótese, a decisão que o requerente pretende revisar já foi
objeto de apreciação pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de
Justiça (Apelação Criminal n. 0002605-34.2013.8.22.0014 – fls.
272/274), tendo o acórdão transitado em julgado em 10.04.2014,
conforme cópia da certidão (fl.278).
Como cediço, descabe revisão criminal para simples reexame
do mérito, sob pena de se criar nova instância judicial, como
evidentemente pretende o Requerente.
Corroborando com o exposto, traz-se à colação os seguintes
arestos do Superior Tribunal de Justiça:
STJ - (...) 2. Não cabe revisão criminal que vise a mera reapreciação
do mérito, como mais um meio de impugnação ordinário, sem se
basear em novos argumentos ou elementos. (STJ, HC 81.954/PR,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado eM
29/11/2007, DJ 17/12/2007)
Nesse passo, considerando que a revisão criminal não é sede
adequada para a reapreciação do conjunto probatório anterior,
com a repetição de teses já afastadas por ocasião da condenação
definitiva e do recurso de apelação, o indeferimento da petição
inicial é medida que se impõe.
De fato, percebe-se que, em verdade, a presente revisão criminal
está sendo utilizada, na hipótese, como uma segunda apelação, o
que é inadmissível pela jurisprudência.
Isso posto, por não preencher as condições específicas para o
manejo da ação, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 123,
IV, do RITJRO.
Publique-se.
Intime-se.
Arquive-se.
Porto Velho - RO, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator
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Despacho DO RELATOR
Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz
Singular
Número do Processo :0004115-51.2018.8.22.0000
Requerente: IIN Tecnologias Ltda
Advogada: Mariana de Jesus Rodrigues Ramos(OAB/AM 9702)
Advogada: Carla Dayany Luz Abreu(OAB/AM 7038)
Advogado: Lino Jose de Souza Chixaro(OAB/AM 1567)
Advogada: Bruna de Oliveira Chíxaro(OAB/AM 9216)
Advogada: Luzilena Gomes Mota(OAB/AM 9991)
Advogado: Filipe de Freitas Nascimento(OAB/AM 6445)
Advogada: Letícia Sant’Anna Xavier(OAB/AM 12994)
Advogado: Carlos de Campos Neto(OAB/AM 8670)
Advogado: Luiz Henrique Chíxaro Aires(OAB/AM 13023)
Requerente: IIN (Far East) Limited
Advogada: Mariana de Jesus Rodrigues Ramos(OAB/AM 9702)
Advogada: Carla Dayany Luz Abreu(OAB/AM 7038)
Advogado: Lino Jose de Souza Chixaro(OAB/AM 1567)
Advogada: Bruna de Oliveira Chíxaro(OAB/AM 9216)
Advogada: Luzilena Gomes Mota(OAB/AM 9991)
Advogado: Filipe de Freitas Nascimento(OAB/AM 6445)
Advogada: Letícia Sant’Anna Xavier(OAB/AM 12994)
Advogado: Carlos de Campos Neto(OAB/AM 8670)
Advogado: Luiz Henrique Chíxaro Aires(OAB/AM 13023)
Requerente: Yoram Yaeli
Advogada: Mariana de Jesus Rodrigues Ramos(OAB/AM 9702)
Advogada: Carla Dayany Luz Abreu(OAB/AM 7038)
Advogado: Lino Jose de Souza Chixaro(OAB/AM 1567)
Advogada: Bruna de Oliveira Chíxaro(OAB/AM 9216)
Advogada: Luzilena Gomes Mota(OAB/AM 9991)
Advogado: Filipe de Freitas Nascimento(OAB/AM 6445)
Advogada: Letícia Sant’Anna Xavier(OAB/AM 12994)
Advogado: Carlos de Campos Neto(OAB/AM 8670)
Advogado: Luiz Henrique Chíxaro Aires(OAB/AM 13023)
Requerente: André Luiz Santos de Souza
Advogada: Mariana de Jesus Rodrigues Ramos(OAB/AM 9702)
Advogada: Carla Dayany Luz Abreu(OAB/AM 7038)
Advogado: Lino Jose de Souza Chixaro(OAB/AM 1567)
Advogada: Bruna de Oliveira Chíxaro(OAB/AM 9216)
Advogada: Luzilena Gomes Mota(OAB/AM 9991)
Advogado: Filipe de Freitas Nascimento(OAB/AM 6445)
Advogada: Letícia Sant’Anna Xavier(OAB/AM 12994)
Advogado: Carlos de Campos Neto(OAB/AM 8670)
Advogado: Luiz Henrique Chíxaro Aires(OAB/AM 13023)
Requerido: José Hermínio Coelho
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
Trata-se de queixa-crime apresentada por IIN Tecnologias Ltda., IIN
(Far East) Limited, Yoram Yaeli e André Luiz dos Santos de Souza
em face de José Hermínio Coelho, Deputado Estadual, relatando
na inicial a prática dos crimes de calúnia, injúria e difamação, cuja
autoria recai, em tese, sobre o querelado.
Relatam que o querelado atingiu suas honras subjetivas e objetivas
quando protocolou perante vários órgãos de fiscalização (Tribunal
de Contas Estadual e da União, Polícias Civil e Federal, Ministérios
Públicos Estadual e Federal, e demais órgãos públicos de Rondônia)
uma representação (notícia de fato) na qual visa apurar suposta
irregularidade em licitação, na qual se buscava a contratação de
empresa para prestar serviços de segurança eletrônica para o
município de Porto Velho.
Narram, ainda, que o querelado teria apurado detalhadamente
junto à Receita Federal que um dos querelantes estava envolvido
na “Operação Lava Jato”, mesmo ciente de que se tratava de um
homônimo. Prosseguem afirmando que as empresas querelantes
estariam sediadas em “paraísos offshore” e foram acusadas de
terem sido criadas apenas para lavagem de dinheiro ilícito resultante
de negócios escusos entabulados no Brasil.
Afirmam que pelas circunstâncias que foram cometidos, os crimes
cometidos pelo querelado estão sujeitos à causa de aumento de
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pena do art. 141, incisos III do Código Penal, pois teria ele utilizado
de meio que facilitou a divulgação.
Diante destas assertivas, compreendem que restaram
caracterizados elementos dos tipos penais descritos nos arts. 138,
140 e 139 (calúnia, injúria e difamação, respectivamente), com
o acréscimo da pena decorrente do art. 141, incisos III, todos do
Código Penal, requerendo ao final a procedência da queixa-crime
para condenar o requerido nas respectivas penas e ainda a fixação
de valor mínimo de indenização pelos danos sofridos, nos termos
do art. 387, do CPP.
Diante do preenchimento dos requisitos formais para prosseguimento
da ação neste momento, incumbe ao relator, nos termos do art. 4º
da Lei n. 8.038/1990, dar impulso à queixa-crime e determinar a
notificação do querelado, conforme sinaliza o STJ:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DA
COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS. DESPACHO QUE DETERMINA
A NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA. LEI 8.038/90. ATO DE
MERO IMPULSO. DENÚNCIA AINDA A SER RECEBIDA. FALTA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
O ato do Relator que determina a notificação do acusado para
promover a defesa prévia, no procedimento do julgamento dos
crimes de competência dos Tribunais, a teor da Lei 8.038/90,
independentemente de chamar a parte à relação processual, não
indica qualquer propósito de recebimento da denúncia, sendo
apenas exigência da norma processual.
Por isso, impróprio, mediante habeas corpus, discutir-se acerca de
possível constrangimento ilegal, ainda mais porque não houve o
juízo do Tribunal a quo e qualquer decisão neste momento incidiria
na supressão de instância. Ordem não conhecida.
(HC 20.858/ES, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2003, DJ 24/03/2003, p. 246)
Portanto, determino a notificação pessoal do querelado para
oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.
4º da Lei n. 8.038/1990.
O mandado de notificação deverá ser instruído com cópia deste
despacho e da queixa oferecida.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 30 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator
Câmaras Criminais Reunidas
Despacho DO RELATOR
Revisão Criminal
Número do Processo :0003485-92.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 1003060-26.2001.8.22.0006
Revisionando: Plinio da Silva Tesche
Revisionado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Juiz José Antonio Robles
Despacho
Trata-se de revisão criminal redigida, de próprio punho, por PLÍNIO
DA SILVA TESCHE, na qual argui a existência de novas provas
de sua inocência, além de contradições nos depoimentos das
testemunhas, requerendo, ao final, a revisão do julgado e sua
consequente absolvição (fls. 1-6).
Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que o autor não os instruiu com
cópia da sentença ou do acórdão do qual objetiva a revisão, nem
com sua respectiva certidão de trânsito em julgado, elementos
estes essenciais para o conhecimento de seu pleito recursal, nos
termos do artigo 325, §1º, do CPP.
Desse modo, considerando a instrução deficiente dos autos, bem
como a informação de que o revisionando encontra-se preso e,
ainda, desassistido neste feito, determino seja pessoalmente
intimado para, no prazo máximo de dez dias:
a) constituir advogado, ficando, desde já, ciente de que, não
o fazendo, será outorgado o patrocínio da causa à Defensoria
Pública;
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b) juntar aos autos os documentos acima relacionados (sentença,
acórdão, certidão de trânsito em julgado) e todos os demais que
entenda necessários à comprovação de suas alegações
Findo o prazo, com ou sem manifestação, tornem-me conclusos.
Int.
Porto Velho, 26 de julho de 2018.
Juiz Convocado José Antonio Robles
Relator
Despacho DO RELATOR
Revisão Criminal
Número do Processo :0003857-41.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0012393-95.2015.8.22.0501
Revisionando: Erisvane Valente
Advogada: Léa Tatiana da Silva Leal(OAB/RO 5730)
Revisionado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Juiz José Antonio Robles
Vistos,
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Erisvane Valente, com
pedido de liminar, contra sentença exarada nos autos n. 001239395.2015.8.22.0501 – 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de
Porto Velho -, na qual foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 5
(cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado, além de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, pela
prática do crime capitulado no art. 33, caput, c. c. art. 40, III, da Lei
11.343/06, condenação esta mantida em sede de julgamento de
recurso de apelação.
Nela, aduz o revisionando constar, na peça acusatória de aludida
ação penal, que ele estaria guardando no interior do Presídio
Panda, onde se encontra recolhido (condenação experimentada
nos autos n. 0006440-63.2009.8.22.0501, pela prática do crime
previsto no art. 121, § 2º, II e II, do CP), 4 (quatro) invólucros de
cocaína, 37 (trinta e sete) invólucros de maconha e 4 (quatro)
tabletes de maconha.
Diz ter sido recentemente juntada no processo n. 100059732.2011.8.22.0501 (Execução Penal) decisão que absolveu o
ora revisionando, por falta de provas, proferida no Processo
Administrativo Disciplinar n. 193/17, justamente pela suposta prática
criminosa que levou à sua condenação nos autos de n. 001239395.2015.8.22.0501 (1ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de
Porto Velho), o que restou homologado pelo juiz da 1ª Vara de
Execuções de Contravenções Penais.
Assim, diante deste fato, entende existir nova prova de sua
inocência, razão pela qual requer a concessão de liminar
consistente na determinação de sua soltura, até julgamento final
desta Ação de Revisão Criminal, pois, aduzindo já ter cumprido
as exigências previamente estabelecidas no processo n. 000644063.2009.8.22.0501 (prática de homicídio), tem direito a cumprir o
restante de sua pena fora do cárcere, encontrando-se recolhido
em função da injusta condenação experimentada nos autos de
n. 0012393-95.2015.8.22.0501 (1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho).
Ao final, com base nessa retórica, propugna pela ratificação da
decisão liminar, julgamento de procedência desta ação, com a sua
consequente absolvição (fls. 02/06).
Juntou procuração e demais documentos (fls. 07/53).
Determinou-se, por meio da decisão de fl. 64, que o revisionando
juntasse aos autos a certidão de trânsito em julgado da decisão
condenatória, bem como demais documentos que entendesse
necessários à comprovação do que alega (CPP, art. 625, § 1º),
sendo juntados os documentos de fls. 66/68, constando, dentre
eles, a certidão de trânsito em julgado de fl. 67.
É o breve relatório.
Passo a analisar o pedido de liminar.
De início, imperioso registrar não haver previsão no Código de
Processo Penal acerca da possibilidade de concessão de liminar
no procedimento da revisão criminal, entendendo a doutrina, sobre
o tema, representar hipótese de verdadeira exceção.
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Aliás, sobre o tema, ensina Gustavo Henrique Badaró (Manual dos
Recurso Penais, ed. Revista dos Tribunais, 2016) o seguinte:
“Normalmente, não teria cabimento a concessão de liminar, pois é
difícil uma situação em que se possa demonstrar o fumus boni iuris.
Entre a afirmação contida na petição inicial da revisão criminal e a
sentença penal condenatória transitada em julgado, em princípio,
deve se dar prevalência à última. Excepcionalmente, contudo, será
cabível o pedido de liminar, se presentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora, aplicando-se, por analogia, as disposições do
CPC sobre a antecipação de tutela (CPC/2015, art. 300)”.
A teor do contido no art. 300 do CPC, para a concessão da medida
de urgência, necessária a presença de elementos que evidenciem
a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Assim, in casu, constato não estar presente o primeiro dos requisitos
– probabilidade do direito (fumus boni iuris). Explico:
O revisionando, alegando ter sido absolvido no processo
administrativo n. 193/2017, não comprovou que o contido em
aludido processo se refere aos mesmos fatos que levaram à sua
condenação nos autos de n. 0012393-95.2015.8.22.0501 (1ª
Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho), ou seja,
estar guardando no interior do Presídio Panda, no dia 17/8/2015,
4 (quatro) invólucros de cocaína, 37 (trinta e sete) invólucros de
maconha e 4 (quatro) tabletes de maconha.
Ora, alegando que a absolvição no âmbito administrativo representa
prova nova capaz de desconstituir a condenação judicial, por óbvio
que deveria, ao menos, comprovar tratarem os feitos administrativo
e judicial da mesma acusação, contudo, não o fez.
Diante do exposto, não comprovada a presença de um dos
requisitos exigidos em lei, INDEFIROo pedido de liminar consistente
na soltura do revisionando.
Outrossim, determino, a teor do disposto no art. 625, § 5º, do
CPP, a realização de vistas à Procuradoria Geral de Justiça, para
parecer.
Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.
Int.
Porto Velho - RO, 26 de julho de 2018.
Juiz José Antonio Robles
Relator

PAUTA DE JULGAMENTO
1ª CÂMARA ESPECIAL
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
1ª Câmara Especial
Pauta de Julgamento
Sessão 933
Pauta elaborada nos termos do artigo 246 e seguintes do Regimento
Interno deste Tribunal, relativa aos processos abaixo relacionados,
bem como aqueles adiados de pautas já publicadas, que serão
julgados em sessão que se realizará no Plenário ll deste Tribunal,
aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às
08h30.
Obs.: Para a sustentação oral, conforme previsto no art. 57 caput
e parágrafo 1º do referido Regimento, os senhores advogados
deverão inscrever-se, previamente, junto ao 1º Departamento
Judiciário Especial, ou verbalmente, até o início da Sessão,
observando-se, o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 271 da
mesma norma.
Processos de Interesse do Ministério Público
n. 01 0001678-71.2017.8.22.0000 Apelação
Origem: 0000038-28.2016.8.22.0013 Cerejeiras/1ª Vara
Apelante: Hemerson Bianor de Arruda
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Advogado: Gilvan Rocha Filho (OAB/RO 2650)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Prevaricação
Distribuído por Sorteio em 10/04/2017
Processos de Interesse do Ministério Público
n. 02 7034153-89.2016.822.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7034153-89.2016.822.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Ana Cristina Vieira de Oliveira
Advogado: Francisco Ricardo Vieira Oliveira (OAB/RO 1959)
Advogado: João Bosco Vieira de Oliveira (OAB/RO 2213)
Advogada: Risolene Eliane Gomes da Silva Pereira (OAB/RO
3963)
Advogado: Cornélio Luiz Recktenvald (OAB/RO 2497)
Advogado: Hosanilson Brito da Silva (OAB/RO 1655)
Advogada: Fabiane Martini (OAB/RO 3817)
Apelado: Estado de Rondônia
Procuradora: Lívia Renata de Oliveira Silva (OAB/RO 1673)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Assunto: Participação em Curso de Formação.
Data da Distribuição: 22/01/2018
Processos de Interesse do Ministério Público
n. 03 0020617-56.2014.8.22.0501 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0020617-56.2014.8.22.0501 Porto Velho/1ª Vara da
Auditoria Militar
Apelante: Francisco Armando Moreira de Abreu
Advogado: Antonio Santana Moura (OAB/RO 531A)
Apelado: Estado de Rondônia
Advogado: Joel de Oliveira (OAB/RO 174B)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Anulação de Ato Administrativo. Reintegração de Cargo
Público.
Distribuído por Sorteio em 10/08/2015
Processos de Interesse do Ministério Público
n. 04 0803468-57.2017.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7003607-96.2017.8.22.0007 Cacoal/1ª Vara Cível
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Lúcio Júnior Bueno Alves (OAB/RO 6454)
Agravado: A. B. P. representado por Estanislau Pitwak Junior
Advogado: Cledson Franco De Oliveira (OAB/RO 4049)
Advogado: Felipe Wendt (OAB/RO 4590)
Advogado: Eber Coloni Meira Da Silva (OAB/RO 4046)
Relator: JUIZ DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Requer o provimento do agravo para modificar a decisão
de 1º grau que homologou a prestação de contas apresentada pelo
agravado.
Distribuído por Sorteio em 13/12/2017
Processos de Interesse do Ministério Público
n. 05 7027591-30.2017.8.22.0001 Reexame Necessário (PJe)
Origem: 7027591-30.2017.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Fazenda Pública
Interessado (Parte Ativa): Kellis Tatiane Pereira Costa Sartório
Advogada: Kelly da Silva Martins (OAB/RO 1560)
Interessados (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procurador: Fábio José Gobbi Duran (OAB/RO 632)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Assunto: Nomeação e Posse. Direito Subjetivo a Nomeação.
Data da Distribuição 12/12/2017
Processos de Interesse do Ministério Público
n. 06 0803213-36.2016.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7001884-31.2016.822.0022 São Miguel do Guaporé/Vara
Única
Agravante: Marco Antônio Ferreira
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Advogado: Amarildo Gomes Ferreira (OAB/RO 4204)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Requer o provimento do agravo para modificar a decisão
que deferiu liminar de indisponibilidade de bens em desfavor do
agravante.
Data da Distribuição: 14/12/2016
Processos de Interesse do Ministério Público
n. 07 0018040-53.2014.8.22.0001 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0018040-53.2014.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Lourival Soares Lima
Advogado: Marcus Vinícius Prudente (OAB/RO 212)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Município de Porto Velho
Procurador: Carlos Alberto de Sousa Mesquita (OAB/RO 805)
Procurador: Mário Jonas Freitas Guterres (OAB/RO 272B)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Enriquecimento ilícito. Improbidade Administrativa.
Distribuído por Sorteio em 11/11/2016
Processos de Interesse do Ministério Público
n. 08 0015008-71.2013.8.22.0002 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0015008-71.2013.8.22.0002 Ariquemes/4ª Vara Cível
Apelante: Elisângela Thaís Schaffelm Recheski
Advogada: Luciana Pereira da Silva Lopes (OAB/RO 4422)
Apelante: Ernan Santana Amorim
Advogado: Rafael Maia Correa (OAB/RO 4721)
Advogado: Nelson Canedo Motta (OAB/RO 2721)
Advogada: Vanessa Angélica de Araújo Clementino (OAB/RO
4722)
Advogado: Otávio Cesar Saraiva Leão Viana (OAB/RO 4889)
Advogado: Thiago de Souza Gomes Ferreira (OAB/RO 4412)
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes (OAB/RO 5193)
Apelante: Paulo Sérgio Dartiba
Advogada: Luciana Pereira da Silva Lopes (OAB/RO 4422)
Apelante: Rosa Becker dos Santos
Advogado: Fabrício dos Santos Fernandes (OAB/RO 1940)
Apelante: Alexsandro Becker da Silva
Advogada: Luciana Pereira da Silva Lopes (OAB/RO 4422)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Violação aos Princípios Administrativos. Improbidade
Administrativa.
Distribuído por Sorteio em 24/03/2015
Processos de Interesse do Ministério Público
n. 09 0004351-68.2012.8.22.0014 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0004351-68.2012.8.22.0014 Vilhena/1ª Vara Cível
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelada: Nélia Maria Barbosa
Advogado: Agenor Roberto Catoci Barbosa (OAB-RO 318/A)
Advogada: Gleice Regina Stein (OAB/RO 3577)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Improbidade Administrativa. Violação dos Princípios da
Administração.
Distribuído por Sorteio em 29/10/2015
Processos de Interesse do Ministério Público
n. 10 0004655-66.2013.8.22.0003 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0004655-66.2013.8.22.0003 Jaru/2ª Vara Cível
Apelante: Maria Aparecida Torquato Simon
Advogado: Gustavo Nóbrega da Silva (OAB/RO 5235)
Advogado: Nelson Canedo Motta (OAB/RO 2721)
Advogado: Rafael Maia Correa (OAB/RO 4721)
Apelante: José Roberto Ramalho Dias
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Advogado: Gustavo Nóbrega da Silva (OAB/RO 5235)
Advogado: Nelson Canedo Motta (OAB/RO 2721)
Advogado: Rafael Maia Correa (OAB/RO 4721)
Apelante: Dijalmi Gonzaga Lopes
Advogado: Gustavo Nóbrega da Silva (OAB/RO 5235)
Advogado: Nelson Canedo Motta (OAB/RO 2721)
Advogado: Rafael Maia Correa (OAB/RO 4721)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Interessado (Parte Passiva): Município de Governador Jorge
Teixeira
Procurador: Max Miliano Prenszler Costa
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Dano ao Erário. Enriquecimento ilícito. Violação aos
Princípios Administrativos.
Distribuído por Sorteio em 05/02/2015
Processos de Interesse do Ministério Público
n. 11 0019607-90.2012.8.22.0001 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0019607-90.2012.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Marta Bentes de Souza
Defensora Pública: Taciana Afonso Ribeiro Xavier de Carvalho
Apelado: Município de Porto Velho - RO
Procurador: Salatiel Lemos Valverde (OAB/RO 1998)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Demolição de Imóvel. Edificação em Área de Proteção
Ambiental.
Distribuído por Sorteio em 29/04/2015
Processos de Interesse do Ministério Público
n. 12 0003090-59.2012.8.22.0017 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0003090-59.2012.8.22.0017 Alta Floresta do Oeste/1ª
Vara Cível
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Município de Alta Floresta do Oeste
Procurador: Nivaldo Vieira de Melo (OAB/RO 257A)
Procurador: Daniel Paulo Fogaça Hryniewicz (OAB/RO 2546)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Readequação de Funcionários. Melhorias em Estrutura
de Casa de Acolhimento.
Distribuído por Sorteio em 08/08/2016
Processos de Interesse do Ministério Público
n. 13 0000216-35.2015.8.22.0005 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0000216-35.2015.8.22.0005 Ji-Paraná/1ª Vara Cível, Reg.
Púb. e Correg. dos Cart. Extra
Apelante: Estado de Rondônia
Procuradora: Rafaella Queiroz Del Reis Conversani (OAB/RO
3666)
Procuradora: Caroline Mezzomo Barroso Bittencourt (OAB/RO
2267)
Apelada: Coopmedh -Cooperativa de Serviços Médicos e
Hospitalares
Advogada: Elaine Cristina Barbosa dos Santos Franco (OAB/RO
1627)
Advogado: Alecsandro Rodrigues Fukumura (OAB/RO 6575)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Recebimentos de Valores. Despesas decorrentes de
Serviços Médicos e Hospitalares.
Distribuído por Sorteio em 05/02/2016
Processos de Interesse do Ministério Público
n. 14 0021171-36.2014.8.22.0001 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0021171-36.2014.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
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Apelante: Manoel Nascimento Negreiros
Advogado: Gustavo Nóbrega da Silva (OAB/RO 5235)
Advogado: Lael Ézer da Silva (OAB/RO 630)
Advogado: Nelson Canedo Motta (OAB/RO 2721)
Advogado: Otávio Cesar Saraiva Leão Viana (OAB/RO 4489)
Advogado: Thiago de Souza Gomes Ferreira (OAB/RO 4412)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procuradora: Marcella Sanguinetti Soares Mendes (OAB/RO
5727)
Procurador: Ítalo Lima de Paula Miranda (OAB/RO 5222)
Procurador: Evanir Antônio de Borba (OAB/RO 776)
Procuradora: Maria Carolina Beltrão Sampaio (OAB/RO 5637)
Procurador: Brunno Correa Borges (OAB/RO 5768)
Relator: JUIZ DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Embargos à Execução. Rejeição.
Distribuído por Sorteio em 03/06/2015
Processos de Interesse do Ministério Público
n. 15 0803538-74.2017.8.22.0000 Agravo em Agravo de Instrumento
(PJe)
Origem: 7045539-82.2017.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Agravante: Município de Novo Horizonte do Oeste
Procurador: Sidnei Furtado Mendonça (OAB/RO 4880)
Agravado: Estado de Rondônia
Procuradora: Marta Carolina Fahel Lôbo (OAB/RO 6105)
Relator: JUIZ DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Requer o provimento do agravo para modificar a decisão
do relator que concedeu efeito suspensivo no agravo de instrumento.
Não exigência de certidão de regularidade de precatório.
Interposto em 19/02/2018
n. 16 0009785-72.2015.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 0009785-72.2015.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara Cível
Apelante: Francivaldo da Silva Quadro
Advogada: Mirian Barnabé de Souza (OAB/RO 5950)
Apelado: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
Procuradora: Giane Maio Duarte
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Assunto: Restabelecimento de Benefício Previdenciário.
Data da Distribuição: 11/12/2017
n. 17 -43.2016.8.22.0010 Apelaçao (PJe)
Origem: 7000644-43.2016.822.0010 Rolim de Moura/1ª Vara Cível
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador: Bruno Henrique Pinheiro Belfort
Apelado: Dirceu Pessoa de Andrade
Advogado: Eloir Candioto Rosa (OAB/RO 4355)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Assunto: Concessão de Benefício Previdenciário.
Data da Distribuição: 04/09/2017
n. 18 0000209-43.2015.8.22.0005 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0000209-43.2015.8.22.0005 Ji-Paraná/4ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procuradora: Ana Paula de Freitas Melo Chagas (OAB/RO 1670)
Apelado: Coopmedh - Cooperativa de Serviços Médicos e
Hospitalares
Advogada: Elaine Cristina Barbosa dos Santos Franco (OAB/RO
1627)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Recebimento de Valores. Despesas decorrentes de
Serviços Médicos e Hospitalares.
Distribuído por Sorteio em 07/03/2016
n. 19 0000188-67.2015.8.22.0005 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0000188-67.2015.8.22.0005 Ji-Paraná/4ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
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Procuradora: Ana Paula de Freitas Melo (OAB/RO 1670)
Apelado: Coopmedh - Cooperativa de Serviços Médicos e
Hospitalares
Advogada: Elaine Cristina Barbosa dos Santos Franco (OAB/RO
1627)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Recebimentos de Valores. Despesas decorrentes de
Serviços Médicos Hospitalares.
Distribuído por Sorteio em 29/02/2016
n. 20 0022069-49.2014.8.22.0001 Apelação (Recurso Adesivo)
(PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0022069-49.2014.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante/Recorrido: Alexander Siles Zebalho
Advogado: Graciliano Ortega Sanches (OAB/RO 5194)
Apelado/Recorrente: Estado de Rondônia
Procurador: Antônio Isac Nunes Cavalcante de Astrê (OAB/RO
5095)
Procuradora: Tais Macedo de Brito Cunha (OAB/RO 6142)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Indenização por Dano Moral.
Distribuído por Sorteio em 24/09/2015
n. 21 0006423-33.2013.8.22.0001 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0006423-33.2013.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Helder Lucas Silva Nogueira de Aguiar (OAB/RO
6857)
Procurador: Tomás José Medeiros Lima (OAB/RO 6389)
Procuradora: Lívia Renata de Oliveira Silva (OAB/RO 1673)
Apelado: Samonir Manasfi de Medeiros
Advogada: Manuela Gsellmann da Costa (OAB/RO 3511)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Adicional de Insalubridade. Adicional de Serviço Noturno.
Recebimento de Verbas Salariais.
Distribuído por Sorteio em 10/11/2015
n. 22 0005042-87.2013.8.22.0001 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0005042-87.2013.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: André Aparecido de Oliveira
Advogado: Carlos Reinaldo Martins (OAB/RO 6923)
Advogado: Silvio Machado (OAB/RO 3355)
Apelado: Estado de Rondônia
Procuradora: Maria Rejane Sampaio dos Santos (OAB/RO 638)
Procuradora: Jane Rodrigues Maynhone (OAB/RO 185)
Procurador: Matheus Carvalho Dantas (OAB/RO 6391)
Apelado: Claudionor Teixeira dos Santos
Apelada: Cheila Louronço Santana
Apelada: Maria Jose da Silva
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Manuntenção de Posse. Assentamento Rural.
Distribuído por Sorteio em 26/11/2015
n. 23 0018338-79.2013.8.22.0001 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0018338-79.2013.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Sindicato dos Trabalhadores em Educação dos
Estabelecimentos Particulares do Estado de Rondônia SINTEEP
RO
Advogado: José Roberto da Silva Júnior (OAB/RO 5460)
Advogado: Vivaldo Garcia Junior (OAB/RO 4342)
Apelado: Município de Porto Velho
Procurador: Moacir de Souza Magalhães (OAB/RO 1129)
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Procuradora: Maria do Rosário Sousa Guimarães (OAB/RO 2327)
Procurador: Mirton Moraes de Souza (OAB/RO 563)
Procurador: Mário Jonas Freitas Guterres (OAB/RO 272B)
Apelado: Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de
Rondônia - SINTERO
Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)
Advogado: Hélio Vieira da Costa (OAB/RO 640)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Nomeação de Conselheiro. Composição de Conselho de
Educação.
Distribuído por Sorteio em 30/09/2015
n. 24 0066151-15.2003.8.22.0014 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0066151-15.2003.8.22.0014 Vilhena/4ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Antônio José dos Reis Júnior (OAB/RO 281B)
Apelada: P. C. de Andrade -ME
Advogado: Rafael Endrigo de Freitas Ferri (OAB/RO 2832)
Apelado: Paulo Cazuza de Andrade
Advogado: Rafael Endrigo de Freitas Ferri (OAB/RO 2832)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Débito Fiscal. Extinção em razão do pagamento do
débito.
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 02/09/2015
n. 25 0173304-15.2004.8.22.0001 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0173304-15.2004.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Daniel Leite Ribeiro (OAB/RO 7142)
Procurador: Fábio José Gobbi Duran (OAB/RO 632)
Procurador: Emílio César Abelha Ferraz (OAB/RO 234B)
Procurador: Luiz Cláudio Vasconcelos Xavier de Carvalho (OAB/
RO 1143)
Procurador: Lerí Antônio Souza e Silva (OAB/RO 269A)
Procuradora: Ellen Cristine Alves de Melo (OAB/RO 5985)
Procurador: Pedro Henrique Moreira Simões (OAB/RO 5491)
Procuradora: Mônica Aparecida Eustáchio (OAB/RO 7935)
Apelada: Miranda Comércio de Acumuladores e Peças Ltda
Defensor Público: Kelson Henrique Rolim dos Santos (OAB/RO
8997)
Apelado: Aparecido Miranda
Defensor Público: Kelson Henrique Rolim dos Santos (OAB/RO
8997)
Apelada: Rosimeiry Morais Miranda
Defensor Público: Kelson Henrique Rolim dos Santos (OAB/RO
8997)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Dívida Ativa. Prescrição.
Distribuído por Sorteio em 22/12/2015
n. 26 0017784-98.2014.8.22.0005 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0017784-98.2014.8.22.0005 Ji-Paraná/5ª Vara Cível
Apelante/Apelado: Município de Ji-Paraná
Procurador: Silas Rosalino de Queiroz (OAB/RO 1535)
Apelante: Cleber Jair Amaral
Advogado: Cleber Jair Amaral (OAB/RO 2856)
Apelante: Daniel Mendonça Leite de Souza
Advogado: Daniel Mendonça Leite de Souza (OAB/RO 6115)
Apelada: Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD
Advogado: Maurício Boni Duarte Azevedo (OAB/RO 6283)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Honorários Advocatícios. Obrigação Tributária.
Inexigibilidade.
Distribuído por Sorteio em 09/09/2015
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n. 27 0121310-91.2008.8.22.0005 Embargos de Declaração em
Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0121310-91.2008.8.22.0005 Ji-Paraná/2ª Vara Cível
Embargante: Sílvio César Kovalhuk
Advogado: Leandro Kovalhuk de Macedo (OAB/RO 4653)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Henry Anderson Corso Henrique (OAB/RO 922)
Embargada: Elzi da Silva Maia Vilas Boas
Defensor Público: José de Oliveira Andrade (OAB/RO 6166)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Omissão.
Opostos em 27/04/2018
n. 28 0003237-19.2015.8.22.0005 Embargos de Declaração em
Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0003237-19.2015.8.22.0005 Ji-Paraná/3ª Vara Cível
Embargante: Maria Dajuda da Silva Pereira
Advogado: Antônio Fraccaro (OAB/RO 1941)
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procuradora: Ana Paula de Sant’Ana Corrêa Fonte (OAB/RJ
157368)
Relator: DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
Assunto: Omissão.
Opostos em 04/05/2018
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Des. Gilberto Barbosa
Presidente da 1ª Câmara Especial
em substituição regimental

1ª CÂMARA CRIMINAL
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
1ª Câmara Criminal
Pauta de Julgamento
Sessão 1552
Pauta elaborada nos termos do artigo 246 e seguintes do Regimento
Interno deste Tribunal, relativa aos processos abaixo relacionados,
bem como aqueles adiados de pautas já publicadas, que serão
julgados em sessão que se realizará no 1º Plenário deste Tribunal,
aos 09 (nove) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito,
às 08h30.
Obs.:Para a sustentação oral, conforme previsto no art. 57 caput
e parágrafo 1º do referido Regimento, os senhores advogados
deverão inscrever-se, previamente, junto ao 1º Departamento
Criminal, ou verbalmente, até o início da Sessão, observando-se, o
disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 271 da mesma norma.
n. 01 - 0003562-04.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00006405220168220002 Ariquemes/2ª Vara Criminal
Agravante: Fernando Santana de Almeida
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 28/06/2018
n. 02 - 0003701-53.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00046483020118220008 Espigão do Oeste/2ª Vara
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Jucimarcos Bispo Rodrigues
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Distribuído por Sorteio em 09/07/2018
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n. 03 - 0002767-95.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 10004396120178220017 Alta Floresta do Oeste/1ª Vara
Criminal
Agravante: Sulyvan Douglas Oliveira Nascimento
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Sorteio em 22/05/2018
n. 04 - 0003456-42.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00024796620138220019 São Francisco do Guaporé/1ª
Vara Criminal
Agravante: Marcelo Récio Garcias
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 25/06/2018
n. 05 - 0003411-38.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 10005230220168220501 Porto Velho - Fórum Criminal/
Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA
Agravante: Waldemir Oliveira Nonato
Advogado: Manoel Nazareno Carvalho da Silva Junior (OAB/RO
8898)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 25/06/2018
n. 06 - 0002802-55.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00011388220118220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: João Rodrigues Barbosa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 22/05/2018
n. 07 - 0003774-25.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00050117420128220010 Rolim de Moura/1ª Vara
Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravada: Marta Pereira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 10/07/2018
n. 08 - 0000840-88.2018.8.22.0002 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00008408820188220002 Ariquemes/1ª Vara Criminal
Recorrente: Everton da Silva Pereira
Advogado: Weverton Jefferson Teixeira Heringer (OAB/RO 2514)
Advogado: Fernanda Kyono Grespan Ishitani Henriques (OAB/RO
8971)
Advogado: Jackeline Sanches Silva (OAB/RO 7108)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Distribuído por Sorteio em 10/07/2018
n. 09 - 0003408-83.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00017006420158220012 Colorado do Oeste/1ª Vara
Criminal
Agravante: Renato da Silva Reis
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Sorteio em 25/06/2018
n. 10 - 0003819-29.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00013089020118220004 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara de Execuções e Contravenções Penais
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Agravante: Enedir Coelho de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 11/07/2018
n. 11 - 0003054-63.2011.8.22.0013 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00030546320118220013 Cerejeiras/2ª Vara
Recorrente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recorrido: Giliarde de Oliveira Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Distribuído por Sorteio em 15/06/2018
n. 12 - 0000150-17.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00001501720188220501 Porto Velho - Fórum Criminal/2ª
Vara Criminal
Apelante: Vagno Santos de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Distribuído por Sorteio em 23/05/2018
n. 13 - 1000266-64.2017.8.22.0008 Apelação
Origem: 10002666420178220008 Espigão do Oeste/2ª Vara
Apelante: Raimundo Nonato Bandeira Asbeck
Advogada: Jucelia Lima Rubim (OAB/RO 7327)
Advogado: Manoel Veríssimo Ferreira Neto (OAB/RO 3766)
Advogado: Pascoal Cahulla Neto (OAB/RO 6571)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 26/06/2018
n. 14 - 0003823-37.2012.8.22.0013 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00038233720128220013 Cerejeiras/2ª Vara
Recorrente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recorrido: Paulo Cesar Gomes de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Distribuído por Sorteio em 26/06/2018
n. 15 - 1013327-65.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10133276520178220501 Porto Velho - Fórum Criminal/3ª
Vara Criminal
Apelante: Igor Camargo de Andrade
Defensora Pública: Liliana dos Santos Torres Amaral (OAB/RO
58B)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Distribuído por Sorteio em 04/05/2018
n. 16 - 1015277-12.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10152771220178220501 Porto Velho - Fórum Criminal/3ª
Vara Criminal
Apelante: Jercimon Lopes da Silva
Advogado: Luiz Guilherme de Castro (OAB/RO 8025)
Advogada: Alecsandro de Oliveira Freitas (OAB/RJ 190137)
Advogado: Eduardo Belmonth Furno (OAB/RO 5539)
Apelante: Ernandes Magalhães Paz
Advogado: Luiz Guilherme de Castro (OAB/RO 8025)
Advogada: Alecsandro de Oliveira Freitas (OAB/RJ 190137)
Advogado: Eduardo Belmonth Furno (OAB/RO 5539)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 28/03/2018
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n. 17 - 0002652-45.2012.8.22.0013 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00026524520128220013 Cerejeiras/2ª Vara
Recorrente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recorrido: Jurandir Antonio da Paz
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Distribuído por Sorteio em 26/06/2018
n. 18 - 0000397-46.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00042408020138220004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara
Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Jelryo Martins da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 30/01/2018
n. 19 - 1009803-60.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10098036020178220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara de Delitos de Tóxicos
Apelante: Denis Tafarael Lima Toledo
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondonia
Apelante: Isaias Ferreira de Aredes
Defensor Público: Defensoria Publica do Estado de Rondonia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 09/03/2018
n. 20 - 1003896-13.2017.8.22.0014 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 10038961320178220014 Alta Floresta do Oeste/1ª Vara
Criminal
Recorrente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recorrido: Sérgio José Barszcz
Advogado: Jucimaro Bispo Rodrigues (OAB/RO 4959)
Advogada: Jucelia Lima Rubim (OAB/RO 7327)
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Distribuído por Sorteio em 22/06/2018
n. 21 - 0001059-10.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00429003220028220004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara
Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Reginaldo dos Santos Ferreira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 05/03/2018
n. 22 - 0013880-42.2011.8.22.0501 Apelação
Origem: 00138804220118220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara do Tribunal do Júri
Apelante: Claudimar Castro de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 27/06/2018
n. 23 - 0001963-30.2018.8.22.0000 Apelação
Origem: 00018486120138220007 Cacoal/1ª Vara Criminal
Apelante/Apelado: Edigleis Baptista da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 19/04/2018
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n. 24 - 0002514-76.2015.8.22.0012 Apelação
Origem: 00025147620158220012 Colorado do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Isaque Fermino Rodrigues de Jesus
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Distribuído por Sorteio em 15/12/2017
n. 25 - 1000644-08.2017.8.22.0012 Apelação
Origem: 10006440820178220012 Colorado do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: José Felix do Nascimento
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 11/06/2018
n. 26 - 0013271-83.2016.8.22.0501 Apelação
Origem: 00132718320168220501 Porto Velho - Fórum Criminal/2ª
Vara Criminal
Apelante: Jeferson Lacerda da Silva
Advogado: Wladislau Kucharski Neto (OAB/RO 3335)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 03/05/2018
n. 27 - 0005742-18.2013.8.22.0501 Apelação
Origem: 00057421820138220501 Porto Velho - Fórum Criminal/2ª
Vara Criminal
Apelante: Raimundo Martins de Souza
Defensora Pública: Liliana dos Santos Torres Amaral (OAB/RO
58B)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Distribuído por Sorteio em 25/04/2018
n. 28 - 1001535-02.2017.8.22.0021 Apelação
Origem: 10015350220178220021 Buritis/1ª Vara
Apelante: Hassle Pereira Marinho
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 18/04/2018
n. 29 - 0000322-09.2016.8.22.0701 Apelação
Origem: 00003220920168220701 Porto Velho - Juizado da Infância
e Juventude/2º Juizado da Infância e da Juventude
Apelante: J. L. da S.
Advogado: Wladislau Kucharski Neto (OAB/RO 3335)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 11/04/2018
n. 30 - 0005041-66.2017.8.22.0000 Embargos de Declaração em
Apelação
Origem: 00015758920128220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara do Tribunal do Júri
Embargante: Alexandre Almeida Barbosa
Advogada: Maracelia Lima de Oliveira (OAB/RO 2549)
Advogada: Nayara Simeas Pereira Rodrigues Martins (OAB/RO
1692)
Advogada: Érica Caroline Ferreira Vairich (OAB/RO 3893)
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Advogado: Saulo Henrique Mendonça Correia (OAB/RO 5278)
Advogado: José Viana Alves (OAB/RO 2555)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Interpostos em 12/07/2018
n. 31 - 0002215-33.2018.8.22.0000 Apelação
Origem: 00042598720168220002 Ariquemes/1ª Vara Criminal
Apelante: Sidney Izidoro Angelo
Advogada: Regina Martins Ferreira (OAB/RO 8088)
Advogado: Husmath Gerson Duck de Freitas (OAB/RO 7744)
Advogada: Gislene Trevizan (OAB/RO 7032)
Advogado: José Viana Alves (OAB/RO 2555)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 02/05/2018
n. 32 - 0000399-39.2011.8.22.0007 Apelação
Origem: 00003993920118220007 Cacoal/1ª Vara Criminal
Apelante: Wilson Luiz Lange Junior
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Distribuído por Sorteio em 28/06/2018
n. 33 - 0001532-51.2018.8.22.0014 Apelação
Origem: 00015325120188220014 Vilhena/2ª Vara Criminal
Apelante: Júlio Pereira Gomes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 09/07/2018
n. 34 - 1000394-87.2017.8.22.0007 Apelação
Origem: 10003948720178220007 Cacoal/2ª Vara Criminal
Apelante: Bruno Pereira de Castro
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 10/05/2018
n. 35 - 1005706-50.2017.8.22.0005 Apelação
Origem: 10057065020178220005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Apelante: Oliveira da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 05/06/2018
n. 36 - 0015577-93.2014.8.22.0501 Embargos de Declaração em
Embargos de Declaração em Apelação
Origem: 00155779320148220501 Porto Velho - Fórum Criminal/2ª
Vara Criminal
Embargante: Reuber Bernardes Pereira
Advogado: Alex Souza de Moraes Sarkis (OAB/RO 1423)
Advogado: Mário Jorge da Costa Sarkis (OAB/RO 7241)
Advogada: Maria Gilda Ivo da Paixão (OAB/MT 4304)
Advogado: Francisco Armando Feitosa Lima (OAB/RO 3835)
Advogado: Rafael Burg (OAB/RO 4304)
Embargante: Fábio Aparecido Ferreira da Silva
Advogado: Alex Sarkis (OAB/RO 1423)
Advogado: Mário Jorge da Costa Sarkis (OAB/RO 7241)
Advogado: Rafael Burg (OAB/RO 4304)
Advogado: Francisco Armando Feitosa Lima (OAB/RO 3835)
Advogado: Denilson Sigoli Junior (OAB/RO 6633)
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Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Interpostos em 03/07/2018
n. 37 - 0006033-11.2014.8.22.0007 Apelação
Origem: 00060331120148220007 Cacoal/1ª Vara Criminal
Apelante: R. P. da S.
Advogado: Jefferson Magno dos Santos (OAB/RO 2736)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 04/05/2018
n. 38 - 1000956-66.2017.8.22.0017 Apelação
Origem: 10009566620178220017 Alta Floresta do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: I. S. de M.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 04/07/2018
n. 39 - 0000396-66.2016.8.22.0021 Apelação
Origem: 00003966620168220021 Buritis/1ª Vara
Apelante: Jonas Silva de Godoi
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 20/06/2018
n. 40 - 0001542-05.2016.8.22.0002 Embargos de Declaração em
Apelação
Origem: 00015420520168220002 Ariquemes/1ª Vara Criminal
Embargante: Marcelo Alex de Oliveira
Advogada: Sandra Pires Corrêa Araújo (OAB/RO 3164)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Interpostos em 13/07/2018
n. 41 - 1000475-88.2017.8.22.0022 Apelação
Origem: 10004758820178220022 São Miguel do Guaporé/1ª Vara
Criminal
Apelante: Tiago dos Santos Dantas
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 22/05/2018
n. 42 - 1003236-19.2017.8.22.0014 Apelação
Origem: 10032361920178220014 Vilhena/1ª Vara Criminal
Apelante: Rúbia Maria Volpe Baltuilhe
Advogado: Gilson Ely Chaves de Matos (OAB/RO 1733)
Advogado: Estevan Soletti (OAB/RO 3702)
Advogada: Kathiane Antônia de Oliveira Gois Menezes (OAB/RO
4834)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 25/06/2018
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Desembargador VALTER DE OLIVEIRA
Presidente da 1ª Câmara Criminal

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/

NÚMERO 140

ANO XXXVI

DIARIO DA JUSTIÇA

PUBLICAÇÃO DE ATAS
TRIBUNAL PLENO
Departamento Pleno Administrativo
TRIBUNAL PLENO ADMINISTRATIVO
SESSÃO ORDINÁRIA
ATA Nº 1.033
ATA DA 1.033 (MILÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO DO
TRIBUNAL PLENO ADMINISTRATIVO DO EGRÉGIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA,
ORDINARIAMENTE, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE
JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO, SOB A PRESIDÊNCIA
DO EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR RENATO MIMESSI,
EM SUBSTITUIÇÃO REGIMENTAL.
Presentes também os Excelentíssimos Desembargadores
Roosevelt Queiroz Costa, Rowilson Teixeira, Sansão Saldanha,
Raduan Miguel Filho, Marialva Henriques Daldegan Bueno, Daniel
Ribeiro Lagos, Gilberto Barbosa, Oudivanil de Marins, Isaias
Fonseca Moraes, Valdeci Castellar Citon e José Jorge Ribeiro da
Luz.
Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos Desembargadores
Walter Waltenberg Silva Junior (Presidente), Eurico Montenegro
Júnior, Valter de Oliveira, Kiyochi Mori, Marcos Alaor Diniz Grangeia,
Miguel Monico Neto, Alexandre Miguel e Hiram Souza Marques.
Secretário, Bel. Jucélio Scheffmacher de Souza.
Considerando a presença do quorum necessário, às 8h35, o
Presidente em exercício declarou abertos os trabalhos da sessão.
Inicialmente informou à Corte que estava prevista para ser
deliberada nesta sessão minuta de Resolução que dispõe sobre
a implantação do Sistema de Automação Judicial – SAJ, nas
unidades de competência criminal do Poder Judiciário do Estado
de Rondônia (PJRO). Entretanto, em virtude da necessidade de
resolver previamente determinadas situações apresentadas pelo
e. Corregedor-Geral da Justiça, a referida minuta será analisada
posteriormente.
Na ocasião, manifestaram-se a respeito da referida implantação o
Corregedor-Geral e os Desembargadores Isaias Fonseca Moraes,
Gilberto Barbosa, Valdeci Castellar Citon, Sansão Saldanha,
Roosevelt Queiroz Costa e Marialva Henriques Daldegan Bueno
e, em nova manifestação, ao final, o Corregedor-Geral informou
à Corte que a equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação
e Comunicação – STIC desenvolveu o “Módulo Gabinete”, que
agiliza em muito as atividades dos magistrados, uma vez que o
referido módulo possui inteligência artificial e possibilita trabalhar
nos processos, mesmo que o sistema respectivo esteja indisponível
no momento, razão pela qual deixou registrado seu elogio a toda
equipe da STIC.
Na sequência, foi submetido a julgamento o seguinte processo,
constante da pauta disponibilizada no DJe n. 127, de 12/07/2018.
PROCESSO JULGADO
01 - Processo Administrativo n. 0003618-37.2018.8.22.0000
Origem: Departamento do Conselho da Magistratura (ns. anteriores
0001031-42.2018.8.22.0000 e 0004430-38.2018.8.22.8000/SEI)
Requerente: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Relator originário: Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
(Corregedor-Geral)
Relator para o acórdão: Desembargador Renato Mimessi (Decano
em substituição regimental)
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Distribuído por encaminhamento em 03/07/2018
Objeto: Promoção para a vaga de Juiz de Direito da Vara Única
da Comarca de Machadinho do Oeste – 1ª Entrância – Edital n.
01/2018-CM - Critério/Merecimento
Decisão: “O TRIBUNAL PLENO ADMINISTRATIVO ESTABELECEU
A LISTA COM OS NOMES DOS JUÍZES MUHAMMAD HIJAZI
ZAGLOUT (1º LUGAR) E ADIP CHAIM ELIAS HOMSI NETO
(2º LUGAR), NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, POR
UNANIMIDADE.”
Observação: Uma vez estabelecida a lista, o Presidente em
exercício anunciou à Corte que, nos termos do que estabelece o §
3º do art. 79 do RITJRO, será promovido o juiz Muhammad Hijazi
Zaglout, cujo nome constou em 1º lugar da lista.
ASSUNTO EXTRAPAUTA
Em seguida, encerrado o julgamento do processo constante da
pauta, o Presidente em exercício submeteu à apreciação da Corte
minuta de Resolução que visa alterar dispositivos da Resolução n.
059/2015-PR, que aprovou e instituiu a Tabela de Temporalidade
Documental da Área Judiciária (TTD-AJ) deste Poder. Após
os esclarecimentos e manifestações a respeito, em votação, a
minuta foi aprovada nos termos em que foi apresentada, por
unanimidade.
Por ocasião da deliberação desta matéria, o e. Corregedor-Geral da
Justiça solicitou da Presidência do Tribunal que dispense atenção
especial para a situação atual do Arquivo Geral, que está bastante
delicada, e verificar a melhor solução para os problemas daquela
unidade.
Nada mais havendo, às 9h15, o Presidente em exercício declarou
encerrada a sessão, transformando-a em Sessão Extraordinária do
Tribunal Pleno Judiciário, para os fins a que se destina.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 23 de julho de 2018.
Desembargador Renato Mimessi
Presidente em exercício

1ª CÂMARA CRIMINAL
1ª Câmara Criminal
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
1ª Câmara Criminal
Ata de Julgamento
Sessão 1550
Ata da sessão de julgamento realizada no 1º Plenário deste
Tribunal, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho do ano de
dois mil e dezoito. Presidência do excelentíssimo desembargador
Valter de Oliveira. Presentes o excelentíssimo desembargador
Daniel Ribeiro Lagos, o excelentíssimo juiz convocado José
Antonio Robles, o excelentíssimo desembargador José Jorge
Ribeiro da Luz, convocado para atuar no julgamento dos embargos
de declaração em apelação n. 0019874-80.2013.8.22.050, a
excelentíssima desembargadora Marialva Henriques Daldegan
Bueno, convidada para atuar no julgamento dos embargos de
declaração em apelação n. 0019874-80.2013.8.22.0501, em
razão do impedimento do desembargador Daniel Ribeiro Lagos
e o excelentíssimo desembargador Valdeci Castellar Citon,
convidado para atuar no julgamento do habeas corpus n. 000387392.2018.8.22.0000, em razão do impedimento do desembargador
Daniel Ribeiro Lagos.
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Procurador de Justiça Dr. Jackson Abílio de Souza.
Secretária Belª. Maria das Graças Couto Muniz.
O Desembargador Presidente declarou aberta a sessão às
8h30min. Pela ordem, foram submetidos a julgamento os processos
da extrapauta e os constantes da pauta:
0019874-80.2013.8.22.0501
Embargos de Declaração em
Apelação
Origem: 00198748020138220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara de Delitos de Tóxicos
Embargante: Charlison Reis Bandeira
Advogado: Marcio Augusto de Souza Melo (OAB/RO 2703)
Advogado: Bruno Luiz Pinheiro Lima (OAB/RO 3918)
Advogado: Márcio Silva dos Santos (OAB/RO 838)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: Lucas de Souza Bezerra
Advogado: Wilson Dias de Souza (OAB/RO 1804)
Advogado: Oscar Dias de Souza Netto (OAB/RO 3567)
Advogado: Daison Nobre Belo (OAB/RO 4796)
Apelante: Elias Fernando Ribeiro Junior
Advogado: Marcio Augusto de Souza Melo (OAB/RO 2703)
Advogado: Bruno Luiz Pinheiro Lima (OAB/RO 3918)
Advogado: Moacyr Rodrigues Pontes Netto (OAB/RO 4149)
Apelante: Vinicius Nunes Passos da Silva
Advogado: Wladislau Kucharski Neto (OAB/RO 3335)
Advogado: Janor Ferreira da Silva (OAB/RO 3081)
Advogado: Moacir Requi (OAB/RO 2355)
Advogado: Marco Antônio Ribeiro de Menezes Lagos (OAB/RO
6140)
Apelante: Ari Borges de Camargo Costas Ribeiro
Advogado: Wilson Dias de Souza (OAB/RO 1804)
Advogado: Oscar Dias de Souza Netto (OAB/RO 3567)
Advogado: Raphael Luiz Will Bezerrra (OAB/RO 914E)
Advogado: Daison Nobre Belo (OAB/RO 4796)
Apelante: Nascer Nohannad
Advogado: Iulsf Anderson Michelon (OAB/RO 8084)
Advogada: Mayra Cristina Almeida Lima (OAB/RO 8066)
Apelante: Luan Silva da Fonseca
Advogado: Laércio Batista de Lima (OAB/RO 843)
Advogada: Elba Cerquinha Barbosa (OAB/RO 6155)
Apelante: Erick Rocha da Cruz
Advogado: Wladislau Kucharski Neto (OAB/RO 3335)
Advogado: Janor Ferreira da Silva (OAB/RO 3081)
Advogado: Jorge Felype Costa de Aguiar dos Santos (OAB/RO
2844)
Advogado: Marco Antônio Ribeiro de Menezes Lagos (OAB/RO
6140)
Apelante: Camila Cristina Pereira de Souza
Advogado: Wladislau Kucharski Neto (OAB/RO 3335)
Advogado: Janor Ferreira da Silva (OAB/RO 3081)
Advogado: Marco Antônio Ribeiro de Menezes Lagos (OAB/RO
6140)
Relator: DES. JOSÉ JORGE R. DA LUZ
Interpostos em 22/01/2018
Impedimento: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Decisão: “EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE À
UNANIMIDADE, MANTENDO A DOSIMETRIA DA PENA O
RELATOR E A DESEMBARGADORA MARIALVA HENRIQUES
DALDEGAN BUENO, DIVERGINDO O DESEMBARGADOR
VALTER DE OLIVEIRA QUE DIMINUI AS PENAS”.
0003744-87.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0002714-11.2018.8.22.0002 Ariquemes/1ª Vara Criminal
Paciente: Maicon Pinheiro Simenikin
Impetrante(Advogada): Sandra Pires Correa Araújo (OAB/RO
3164)
Advogada: Érica Caroline Ferreira Vairich (OAB/RO 3893)
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Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes/RO
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 09/07/2018
A Advogada Érica Caroline Ferreira Vairich sustentou oralmente
em favor do paciente.
Decisão: “ORDEM CONCEDIDA À UNANIMIDADE”.
0003873-92.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0009331-42.2018.8.22.0501 Porto Velho - Fórum
Criminal/1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra
Mulher
Paciente: Otair Carlos Ferreira
Impetrante(Advogado): Marco Antônio Ribeiro de Menezes Lagos
(OAB/RO 6140)
Impetrante(Advogado): Israel Augusto Alves Freitas da Cunha
(OAB/RO 2913)
Impetrante(Advogado): Jackson Chediak (OAB/RO 5000)
Advogada: Ana Gabriela Rover (OAB/RO 5210)
Impetrado: Juiz de Direito do 1º Juizado de Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher da Comarca de Porto Velho/RO
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Sorteio em 16/07/2018
Impedimento: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0001794-22.2014.8.22.0020 Apelação
Origem: 00017942220148220020 Nova Brasilândia do Oeste/1ª
Vara Criminal
Apelante: A. F. de S.
Advogado: Rodrigo Ferreira Barbosa (OAB/RO 8746)
Advogado: Ronilson Wesley Pelegrine Barbosa (OAB/RO 4688)
Advogada: Ana Caroline Cardoso de Azevedo (OAB/RO 6963)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 05/03/2018
O Advogado Rodrigo Ferreira Barbosa sustentou oralmente em
favor do apelante.
Decisão: “PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. NO MÉRITO,
APELAÇÃO PROVIDA. TUDO À UNANIMIDADE”.
1000623-11.2017.8.22.0019 Apelação
Origem: 10006231120178220019 Machadinho do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: Valdomiro Carbonera
Advogado: Sebastião Teixeira Chaves (OAB/RO 5853)
Advogada: Marilda Shirley de Souza Leiras Teixeira Chaves (OAB/
RO 1080)
Advogado: Mário Sérgio Leiras Teixeira (OAB/RO 1400)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 26/03/2018
O Advogado Mário Sérgio Leiras Teixeira sustentou oralmente em
favor apelante.
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA POR MAIORIA, VENCIDO O
DESEMBARGADOR VALTER DE OLIVEIRA QUE APRESENTARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO”.
1009176-56.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10091765620178220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara de Delitos de Tóxicos
Apelante: Leidiane Rita Silva da Cunha Azevedo
Advogado: Gabriel Elias Bichara (OAB/RO 6905)
Advogado: Leonardo Henrique Berkembrock (OAB/RO 4641)
Advogada: Maria Cristina Dall’Agnol (OAB/RO 4597)
Advogada: Adriana Kleinschmitt Pinto (OAB/RO 5088)
Advogado: Juliano Dias de Andrade (OAB/RO 5009)
Advogada: Claudia Alves de Souza (OAB/RO 5894)
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Advogada: Karina Perpétua Magalhães de Freitas (OAB/RO
6974)
Advogada: Bárbara Pastorello Kreuz (OAB/RO 7812)
Advogado: Rubens Moreira Mendes Filho (OAB/RO 27B)
Advogada: Celia de Fatima Ribeiro Michalzuk (OAB/RO 7005)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 07/11/2017
Processo transferido entre magistrado em 09/04/2018
Impedimento: Des. Hiram Souza Marques e juiz Francisco Borges
Ferreira Neto
Decisão: “APELAÇÃO PROVIDA POR MAIORIA, VENCIDO O
RELATOR. EMENTARÁ O ACORDÃO O DESEMBARGADOR
VALTER DE OLIVEIRA”.
1010886-14.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10108861420178220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara de Delitos de Tóxicos
Apelante: Rufatto Comercio de Materiais Basico de Constução
Ltda Epp
Advogado: Carlos Corrêia da Silva (OAB/RO 3792)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 19/03/2018
Processo transferido entre magistrado em 09/04/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
0001588-85.2016.8.22.0004 Apelação
Origem: 00015888520168220004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: Angélica Cristina Nunes Campos Barros
Advogado: Odair José da Silva (OAB/RO 6662)
Apelado/Apelante: Jheferson Paganini Lanes
Advogada: Nara Camilo dos Santos Botelho (OAB/RO 7118)
Apelado: Cleverson de Camargo Croa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado/Apelante: Efraim Silva dos Santos
Advogada: Nara Camilo dos Santos Botelho (OAB/RO 7118)
Advogado: Sebastião de Nazaré da Silva (OAB/AP 509)
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 26/10/2017
Decisão: “APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ANGELICA
CRISTINA NUNES CAMPOS BARROS E JHEFERSON PAGANINI
LANES PROVIDAS PARCIALMENTE; APELAÇÃO DE EFRAIM
SILVA DOS SANTOS PROVIDA. TUDO À UNANIMIDADE”.
1008910-69.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10089106920178220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara de Delitos de Tóxicos
Apelante: Aquatro Industria e Comercio Ltda Me
Advogado: Giuliano de Toledo Viecili (OAB/RO 2396)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 26/02/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA POR MAIORIA, VENCIDO
O DESEMBARGADOR VALTER DE OLIVEIRA QUE DEU
PROVIMENTO PARCIAL”.
0000200-96.2016.8.22.0021 Apelação
Origem: 00002009620168220021 Buritis/2ª Vara
Apelante: Paulo Henrique Damião Pinto
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Rodrigo Damião Pinto
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
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Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 07/02/2018
Decisão: “APELAÇÃO DE PAULO HENRIQUE DAMIÃO PINTO
PROVIDA PARCIALMENTE À UNANIMIDADE; APELAÇÃO DE
RODRIGO DAMIÃO PINTO PROVIDA PARCIALMENTE POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR QUE DEU PROVIMENTO.
DE OFICÍO, DESCLASSIFICADA A CONDUTA DO APELANTE
RODRIGO DAMIÃO PINTO, PARA A PREVISTA NO § 3º DO
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06, REDIMENSIONANDO A PENA E
SUBSTITUIDO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, E AINDA,
DE OFICÍO, DESCLASSIFICADA AS CONDUTAS DO APELANTE
PAULO HENRIQUE DAMIÃO PINTO PARA O DELITO PREVISTO
NO § 3º, DO ARTIGO 33 c/c ARTIGO 40, INCISO VI AMBOS DA
LEI 11.343/06, REDIMENSIONANDO A PENA E SUBSTITUINDO
POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, POR MAIORIA, VENCIDO
O RELATOR. EMENTARÁ O ACORDÃO O DESEMBARGADOR
DANIEL RIBEIRO LAGOS”.
0003518-82.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0000395-10.2018.8.22.0701 Porto Velho - Juizado da
Infância e Juventude/2º Juizado da Infância e da Juventude
Paciente: A. de S. P.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito do 2º Juizado da Infância e da Juventude
da Comarca de Porto Velho/RO
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Sorteio em 27/06/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0003439-06.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0009267-32.2018.8.22.0501 Porto Velho - Fórum
Criminal/1ª Vara Criminal
Paciente: Rodrigo Tavares Silva
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Porto Velho/RO
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 25/06/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0003674-70.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0009592-07.2018.8.22.0501 Porto Velho - Fórum
Criminal/2ª Vara Criminal
Paciente: Maicon da Silva Carvalho
Impetrante(Advogado): Wladislau Kucharski Neto (OAB/RO 3335)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Porto Velho/RO
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Sorteio em 05/07/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0003832-28.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0002260-18.2011.8.22.0021 Buritis/2ª Vara
Paciente: Leivisson Carvalhido Lopes
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Paciente: Jair Alves Almeida
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Paciente: José Wilson Ferreira Costa
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Buritis/RO
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Distribuído por Sorteio em 12/07/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0003680-77.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0001939-57.2018.8.22.0014 Vilhena/1ª Vara Criminal
Paciente: Willians Maciel Dias
Impetrante(Advogado): José Francisco Cândido (OAB/RO 234A)
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Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Vilhena/RO
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Sorteio em 06/07/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0003442-58.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0000904-11.2012.8.22.0002 Ariquemes/2ª Vara Criminal
Paciente: N. A. R.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes/RO
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 25/06/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0003746-57.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0000428-09.2018.8.22.0019 Machadinho do Oeste/1ª
Vara Criminal
Paciente: Elias Dias Lopes
Impetrante: 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
Distribuído por Sorteio em 09/07/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0003755-19.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0011351-17.2015.8.22.0014 Vilhena/1ª Vara Criminal
Paciente: Josuel da Silva
Impetrante(Advogada): Imperatris de Castro Paula (OAB/RO
2214)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Vilhena/RO
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 09/07/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0003517-97.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0000617-78.2018.8.22.0021 Buritis/1ª Vara
Paciente: Rafael da Silva Evangelista
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Buritis/RO
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 27/06/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0003795-98.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0001324-88.2018.8.22.0007 Cacoal/2ª Vara Criminal
Paciente: Pablo Santana
Impetrante(Advogado): Thiago Luis Alves (OAB/RO 8261)
Impetrante(Advogado): Danilo Galvão dos Santos (OAB/RO
8187)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Cacoal/RO
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Sorteio em 10/07/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0003796-83.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0001324-88.2018.8.22.0007 Cacoal/2ª Vara Criminal
Paciente: Rafael Galvão Silva
Impetrante(Advogado): Thiago Luis Alves (OAB/RO 8261)
Impetrante(Advogado): Danilo Galvão dos Santos (OAB/RO
8187)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Cacoal/RO
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 10/07/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
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0003860-93.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0000112-35.2018.8.22.0006 Presidente Médici/1ª Vara
Criminal
Paciente: Jose Serafim Neto
Impetrante(Advogado): Luciano da Silveira Vieira (OAB/RO 1643)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Presidente Médici/RO
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 13/07/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0003850-49.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0010280-66.2018.8.22.0501 Porto Velho - Fórum
Criminal/2ª Vara Criminal
Paciente: Ezequiel Nascimento Rodrigues de Oliveira
Impetrante(Advogado): Artur Luiz Ribeiro de Lima (OAB/RO
1984)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Porto Velho/RO
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Sorteio em 13/07/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0003822-81.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 1003046-92.2017.8.22.0002 Ariquemes/1ª Vara Criminal
Paciente: Fábio Aparecido Livi Aguiar
Impetrante(Advogado): Rubens Ferreira de Carvalho Barbosa
(OAB/RO 5178)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes/RO
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 11/07/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0003673-85.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0000595-74.2018.8.22.0003 Jaru/1ª Vara Criminal
Paciente: Bruno Amaral de Carvalho
Impetrante(Advogado): Luan Icaom de Almeida Amaral (OAB/RO
7651)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaru/
RO
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 05/07/2018
Decisão: “ORDEM CONCEDIDA À UNANIMIDADE”.
0003924-06.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0009515-95.2018.8.22.0501 Porto Velho - Fórum
Criminal/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Paciente: Havylla da Silva Mesquita
Impetrante(Advogado): Wilson de Araújo Moura (OAB/RO 5560)
Impetrante(Advogado): George Amilton da Silva Carneiro (OAB/
RO 7527)
Advogado: Denis de Souza Mesquita (OAB/AM 10154)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho/RO
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Sorteio em 17/07/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0040997-60.2005.8.22.0002Embargos
de
Declaração
em
Apelação
Origem: 0040997-60.2005.8.22.0002 Ariquemes/1ª Vara Criminal
Embargante: Josivaldo Salvador Santos
Advogado: Jefferson Magno dos Santos (OAB/RO 2736)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Interpostos em 04/07/2018
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS À UNANIMIDADE”.
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0002979-45.2016.8.22.0014Embargos de Declaração em Recurso
em Sentido Estrito
Origem: 0002979-45.2016.8.22.0014 Vilhena/1ª Vara Criminal
Embargante: Edimário Antonio de Novais
Advogado: Romilson Fernandes da Silva (OAB/RO 5109)
Advogado: Gustavo José Seibert Fernandes da Silva (OAB/RO
6825)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Interpostos em 03/07/2018
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS À UNANIMIDADE”.
1001170-69.2017.8.22.0013 Apelação
Origem: 10011706920178220013 Cerejeiras/2ª Vara
Apelante: Eduardo Souza Cruz
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Distribuído por Sorteio em 11/05/2018
Adiado da sessão de 19/07/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
0003863-48.2018.8.22.0000Habeas Corpus
Origem: 0008822-14.2018.8.22.0501 Porto Velho - Fórum
Criminal/3ª Vara Criminal
Paciente: Alexsandro dos Santos Alves
Impetrante(Advogado): Rademarque Marcol de Luna (OAB/RO
5669)
Impetrante(Advogada): Nilva Salvi (OAB/RO 4340)
Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Porto Velho/RO
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 13/07/2018
Decisão: “ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE”.
0003160-20.2018.8.22.0000 Agravo Interno em Habeas Corpus
Origem: 00122553120158220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara da Auditoria Militar
Agravante: Jadson Guimarães Ferreira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Interpostos em 26/06/2018
Decisão: “AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE”.
0004064-38.2012.8.22.0004 Apelação
Origem: 00040643820128220004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: Fábio Pereira Rodrigues
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Distribuído por Sorteio em 07/05/2018
Decisão: “APELAÇÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
0068939-54.2007.8.22.0501 Apelação
Origem: 00689395420078220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara de Delitos de Tóxicos
Apelante: Josué Nunes da Cruz
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 03/04/2018
Processo transferido entre magistrados em 09/04/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA E, DE OFICIO, AFASTADA
A CAUSA DE AUMENTO DE PENA, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR À UNANIMIDADE”.
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0003161-05.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 10047495820178220002 Ariquemes/2ª Vara Criminal
Agravante: Weverton Leandro Gomes de Jesus
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 12/06/2018
Decisão: “AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE”.
0001240-11.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 01068090220088220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Weslei da Silva Araújo
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 13/03/2018
Decisão: “ACOLHIDA A PRELIMINAR ARGUIDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO E ANULADA A DECISÃO, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR À UNANIMIDADE”.
0000273-98.2016.8.22.0011 Apelação
Origem: 00002739820168220011 Alvorada do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: A. E. G.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 22/05/2018
Decisão:
“APELAÇÃO
PROVIDA
PARCIALMENTE
À
UNANIMIDADE”.
0002841-52.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 10003623120128220501Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara de Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Cristiano Alves Carneiro
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 25/05/2018
Decisão: “AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE”.
0003248-58.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00005504120168220003 Jaru/1ª Vara Criminal
Agravante: Sirlene Amaral Eler
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 14/06/2018
Decisão: “AGRAVO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE”.
0004208-48.2017.8.22.0000 Apelação
Origem: 00014493220138220007 Cacoal/1ª Vara Criminal
Apelante: Luiz Carlos de Souza Siqueira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 15/08/2017
Decisão: “PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, APELAÇÃO
NÃO PROVIDA. TUDO À UNANIMIDADE”.
1001052-96.2017.8.22.0012 Apelação
Origem: 10010529620178220012 Colorado do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: Loziane da Conceição de Carvalho Bertoco
Advogado: Lídio Luis Chaves Barbosa (OAB/RO 513A)
Advogado: Márcio Augusto Chaves Barbosa (OAB/RO 3659)
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Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 17/05/2018
Decisão: “APELAÇÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
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Advogada: Adriana Nobre Belo Vilela (OAB/RO 4408)
Advogada: Isabel Cristina Aguiar Afonso (OAB/RO 3768)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 15/03/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.

0000427-39.2018.8.22.0014 Apelação
Origem: 00004273920188220014 Vilhena/1ª Vara Criminal
Apelante: Luan Moraes de Lima
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 05/06/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
0006515-58.2016.8.22.0501 Apelação
Origem: 00065155820168220501 Porto Velho - Fórum Criminal/2ª
Vara Criminal
Apelante: Elias Felicio de Lima
Defensor Público: Alberto José Beira Pantoja (OAB/RO 409)
Apelante: Wesle de Melo Oliveira
Advogado: Sebastião de Castro Filho (OAB/RO 3646)
Advogada: Marisâmia Aparecida de Castro Inácio (OAB/RO
4553)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Distribuído por Sorteio em 26/09/2017
Decisão: “APELAÇÕES NÃO PROVIDAS À UNANIMIDADE”.
1003165-38.2017.8.22.0007 Apelação
Origem: 10031653820178220007 Cacoal/2ª Vara Criminal
Apelante: Victor Hugo da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 10/05/2018
Decisão:
“APELAÇÃO
PROVIDA
PARCIALMENTE
UNANIMIDADE”.
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1009854-71.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10098547120178220501 Porto Velho - Fórum Criminal/3ª
Vara Criminal
Apelante: Alexandre Ferreira Rodrigues
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Distribuído por Sorteio em 18/10/2017
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
1011104-42.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10111044220178220501 Porto Velho - Fórum Criminal/2ª
Vara Criminal
Apelante: Jeferson Lacerda da Silva
Defensor Público: Adelino Cataneo (OAB/RO 150B)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 15/05/2018
Decisão:
“APELAÇÃO
PROVIDA
PARCIALMENTE
À
UNANIMIDADE”.
1015482-41.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10154824120178220501 Porto Velho - Fórum Criminal/2º
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher
Apelante: Á. A. A. dos R. J.

1000205-97.2017.8.22.0011 Apelação
Origem: 10002059720178220011 Alvorada do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: Edson Vilhalva de Andrade
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Sorteio em 13/04/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
1002742-57.2017.8.22.0014 Apelação
Origem: 10027425720178220014 Vilhena/1ª Vara Criminal
Apelante: José Vítor Oliveira da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 05/03/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
0000187-30.2016.8.22.0011 Apelação
Origem: 00001873020168220011 Alvorada do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: José Lino Moreira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Distribuído por Sorteio em 13/04/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
1001025-40.2017.8.22.0004 Apelação
Origem: 10010254020178220004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado/Apelante: J. A. A. dos S.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 02/04/2018
Processo transferido entre magistrados em 09/04/2018
Decisão: “APELAÇÃO DE J. A .A. DOS S. NÃO PROVIDA;
APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA PARCIALMENTE À
UNANIMIDADE”.
0004004-23.2016.8.22.0005 Apelação
Origem: 00040042320168220005 Ji-Paraná/3ª Vara Criminal
Apelante: Wagner Aguiar de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 15/02/2018
Decisão: “APELAÇÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
0008288-41.2016.8.22.0501 Apelação
Origem: 00082884120168220501 Ariquemes/2ª Vara Criminal
Apelante: Ronildo Costa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
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Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Distribuído por Sorteio em 12/03/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
0001118-60.2012.8.22.0015 Apelação
Origem: 00011186020128220015 Guajará-Mirim/2ª Vara Criminal
Apelante: A. e O. A. O. W.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 13/04/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
1000909-10.2017.8.22.0012 Apelação
Origem: 10009091020178220012 Colorado do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: Elivelton Ferreira Pacheco
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 14/05/2018
Decisão:
“APELAÇÃO
PROVIDA
PARCIALMENTE
À
UNANIMIDADE”.
0001337-58.2016.8.22.0007 Apelação
Origem: 00013375820168220007 Cacoal/2ª Vara Criminal
Apelante: José Fernandes Maciel
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Sorteio em 26/03/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
1000921-24.2017.8.22.0012 Apelação
Origem: 10009212420178220012 Colorado do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: Robert Wagner Ferreira da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 17/05/2018
Decisão:
“APELAÇÃO
PROVIDA
PARCIALMENTE
À
UNANIMIDADE”.
1002621-56.2017.8.22.0005 Apelação
Origem: 10026215620178220005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Apelante: Maykon Ramos Minervino
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Adriano Ramos do Nascimento
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 13/04/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
1004230-41.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10042304120178220501 Porto Velho - Fórum Criminal/3ª
Vara Criminal
Apelante: Gabriel Ramalho
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Sorteio em 18/10/2017
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
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1001486-91.2017.8.22.0010 Apelação
Origem: 10014869120178220010 Rolim de Moura/1ª Vara
Criminal
Apelante: Marcos Carlos Menegildo
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Edmar Mota Guimarães
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 02/05/2018
Decisão: “APELAÇÃO DE MARCOS CARLOS MENEGILDO NÃO
PROVIDA; APELAÇÃO DE EDMAR MOTA GUIMARÃES PROVIDA
PARCIALMENTE À UNANIMIDADE”.
1004545-05.2017.8.22.0005 Apelação
Origem: 10045450520178220005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Apelante: Hudson Vieira Batista
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Santuzza Rangel de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 06/06/2018
Decisão: “APELAÇÕES PROVIDAS PARCIALMENTE
UNANIMIDADE”.

À

0001936-83.2015.8.22.0701 Apelação
Origem: 00019368320158220701 Porto Velho - Juizado da Infância
e Juventude/2º Juizado da Infância e da Juventude
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: L. C. O.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Distribuído por Sorteio em 05/10/2017
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
1015374-12.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10153741220178220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara Criminal
Apelante: Madson Augusto de Souza Nascimento Costa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 27/04/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
1012976-92.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10129769220178220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara de Delitos de Tóxicos
Apelante: Renan Medeiros da Silva
Defensor Público: João Luis Sismeiro de Oliveira (OAB/RO 294)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 14/06/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
0009618-52.2015.8.22.0002 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00096185220158220002 Ariquemes/3ª Vara Criminal
Recorrente: Juvenal Silva de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALTER DE OLIVEIRA
Distribuído por Sorteio em 07/06/2018
Decisão: “RECURSO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE”.

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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0001021-47.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00010214720188220501 Porto Velho - Fórum Criminal/2ª
Vara Criminal
Apelante: Patrick Rodrigues da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 15/05/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.

Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 21/03/2018
Processo transferido entre magistrados em 09/04/2018
Decisão: “PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, APELAÇÃO
DE LETICIA VENTURA SOUZA PROVIDA PARCIALMENTE;
APELAÇÃO DE WANDERLEY ALVES DA SILVA NÃO PROVIDA;
APELAÇÃO DE RAYMUNDA DAS NEVES VENTURA PROVIDA À
UNANIMIDADE”.

0000736-54.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00007365420188220501 Porto Velho - Fórum Criminal/2ª
Vara Criminal
Apelante: Átila Warlen Brito dos Santos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Glaubervânio Melo Carvalho
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 23/04/2018
Decisão:
“APELAÇÃO
PROVIDA
PARCIALMENTE
À
UNANIMIDADE”.

0000515-22.2018.8.22.0000 Revisão Criminal
Origem: 00309478019988220014 Vilhena/2ª Vara Criminal
Revisionando: Admilson Teixeira de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Revisionado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 02/02/2018
Processo transferido entre magistrados em 09/04/2018
Decisão: “REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE À
UNANIMIDADE”.

0011934-97.2013.8.22.0005 Apelação
Origem: 00119349720138220005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Apelante: Massaruky Kobaysski Melo
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 11/05/2018
Decisão: “APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE E, DE OFICIO,
AFASTADA O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E
REDIMENSIONADA A PENA, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR À UNANIMIDADE”.
0019818-35.2008.8.22.0012 Apelação
Origem: 00198183520088220012 Colorado do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: L. A. V. da S.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 30/04/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
1010346-63.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10103466320178220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara de Delitos de Tóxicos
Apelante: Leticia Ventura Souza
Advogada: Marisamia Aparecida de Castro Inacio (OAB/RO
4553)
Advogado: Gabriele Silva Ximenes (OAB/RO 7656)
Advogado: Sebastião de Castro Filho (OAB/RO 3646)
Advogada: Kelly Michelle de Castro Inacio Sobrinho (OAB/RO
3240)
Apelante: Wanderley Alves da Silva
Advogado: Roberto Egmar Ramos (OAB/RO 5409)
Advogada: Silvana Paula Gomes (OAB/GO 37682)
Apelante: Raymunda das Neves Ventura
Advogada: Marisamia Aparecida de Castro Inacio (OAB/RO
4553)
Advogada: Kelly Michelle de Castro Inácio Doerner (OAB/RO
3240)
Advogado: Sebastião de Castro Filho (OAB/RO 3646)
Advogado: Gabriele Silva Ximenes (OAB/RO 7656)

1008152-90.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10081529020178220501 Porto Velho - Fórum Criminal/3ª
Vara Criminal
Apelante: Luis Eduardo da Silva
Advogado: Gabriele Silva Ximenes (OAB/RO 7656)
Advogada: Marisamia Aparecida de Castro Inacio (OAB/RO
4553)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 19/02/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
0009421-19.2014.8.22.0007 Apelação
Origem: 00094211920148220007 Cacoal/1ª Vara Criminal
Apelante: Elizeu da Silva Tavares
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 26/03/2018
Processo transferido entre magistrados em 09/04/2018
Decisão: “PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, APELAÇÃO
NÃO PROVIDA. TUDO À UNANIMIDADE”.
0000434-73.2018.8.22.0000 Apelação
Origem: 00011064520138220004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: Nilvan Simoura Marques
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 30/01/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA E, DE OFICIO,
RECONHECIDA A ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE
E COMPESADA COM A REINCIDÊNCIA, NOS TERMOS DO
RELATOR À UNANIMIDADE”.
0003254-85.2016.8.22.0501 Apelação
Origem: 00032548520168220501 Porto Velho - Fórum Criminal/2ª
Vara Criminal
Apelante: Givanildo Pereira Plates
Advogado: Dimas Queiroz de Oliveira Júnior (OAB/RO 2622)
Advogado: Robinson Borges da Silva Junior (OAB/SP 338755)
Apelado: Ministério Público do 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
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Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 17/04/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
0000490-45.2015.8.22.0701 Apelação
Origem: 00004904520158220701 Porto Velho - Juizado da Infância
e Juventude/2º Juizado da Infância e da Juventude
Apelante: A. P. M. M.
Advogado: Nilton Barreto Lino de Moraes (OAB/RO 3974)
Advogado: Leonardo Ferreira de Melo (OAB/RO 5959)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 19/02/2018
Decisão:
“APELAÇÃO
PROVIDA
PARCIALMENTE
À
UNANIMIDADE”.
0003609-40.2016.8.22.0002 Apelação
Origem: 00036094020168220002 Ariquemes/2ª Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Marcos Castro Ferreira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 10/04/2018
Decisão: “APELAÇÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
0023978-37.2007.8.22.0013 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00239783720078220013 Cerejeiras/2ª Vara
Recorrente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recorrido: Wallace Gonçalves Manoel
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 15/06/2018
Decisão: “RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE”.
0002917-67.2014.8.22.0501 Apelação
Origem: 00029176720148220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara Criminal
Apelante: Salomão Valentim Vieira e Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Sorteio em 13/04/2018
Decisão:
“APELAÇÃO
PROVIDA
PARCIALMENTE
À
UNANIMIDADE”.
0001242-25.2016.8.22.0008 Apelação
Origem: 00012422520168220008 Espigão do Oeste/1ª Vara
Apelante: Madeireira Divisa Indústria e Comércio de Madeiras
Ltda
Advogado: Lucas Vendrusculo (OAB/RO 2666)
Apelante: Adriano Rosalem
Advogado: Lucas Vendrusculo (OAB/RO 2666)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 06/04/2018
Processo transferido entre magistrados em 09/04/2018
Decisão: “APELAÇÕES NÃO PROVIDAS À UNANIMIDADE”.
0011181-66.2015.8.22.0007 Apelação
Origem: 00111816620158220007 Cacoal/2ª Vara Criminal
Apelante: Francisco de Assis Neves de Morais
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 16/04/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
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0000743-31.2013.8.22.0013 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00007433120138220013 Cerejeiras/2ª Vara
Recorrente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recorrido: Carlos Roberto Rocha da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 26/06/2018
Decisão:
“RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE
UNANIMIDADE”.
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1002408-23.2017.8.22.0014 Apelação
Origem: 10024082320178220014 Vilhena/1ª Vara Criminal
Apelante: Jhonathas Souza de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 02/03/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE”.
1004380-55.2017.8.22.0005 Apelação
Origem: 10043805520178220005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Apelante: Edson Soares dos Reis
Advogado: Amadeu Alves da Silva Júnior (OAB/RO 3954)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Distribuído por Sorteio em 05/06/2018
Decisão: “APELAÇÃO NÃO PROVIDA E, DE OFICIO, REDUZIDA
A PENA DE MULTA À UNANIMIDADE”.
PROCESSO ADIADO:
0006041-24.2015.8.22.0501 Apelação
Origem: 00060412420158220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara de Delitos de Tóxicos
Apelante: Magda Edith Vasquez Mesquita Ou Magda Edid Vasquez
Cayami
Advogada: Magally de Oliveira (OAB/RO 8005)
Advogada: Isabela Cavalcante Mendanha (OAB/RO 8540)
Advogada: Patrícia Muniz Rocha (OAB/RO 7536)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 28/09/2017
Pedido de vista proferido na sessão de 28/06/2018: Des. Valter de
Oliveira.
Decisão parcial: “APÓS O VOTO-VISTA DO JUIZ JOSÉ ANTONIO
ROBLES DIVERGINDO DO RELATOR, PEDIU VISTA O
DESEMBARGADOR VALTER DE OLIVEIRA”.
PEDIDOS DE VISTA:
0000201-78.2016.8.22.0701 Apelação
Origem: 00002017820168220701 Porto Velho - Juizado da Infância
e Juventude/2º Juizado da Infância e da Juventude
Apelante: J. J. de L. P.
Advogado: Levi de Oliveira Costa (OAB/RO 3446)
Advogada: Laura Cristina Sousa (OAB/RO 6006)
Advogado: Marcos Cezar de Mesquita da Silva (OAB/RO 5069)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 05/04/2018
Processo transferido entre magistrados em 09/04/2018
O Advogado Levi de Oliveira Costa sustentou oralmente em favor
do apelante.
Decisão parcial: “APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, PEDIU VISTA O DESEMBARGADOR VALTER DE
OLIVEIRA. O DESEMBARGADOR DANIEL RIBEIRO LAGOS
AGUARDA”.

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

0004349-53.2016.8.22.0501 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00043495320168220501 Porto Velho - Fórum Criminal/1ª
Vara de Delitos de Tóxicos
Recorrente: Alberto Ferreira Siqueira
Advogado: João de Castro Inácio Sobrinho (OAB/RO 433A)
Advogada: Francimeire de Sousa Araújo (OAB/RO 4846)
Advogado: Sebastião de Castro Filho (OAB/RO 3646)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 14/10/2016
Processo transferido entre magistrados em 09/04/2018
Impedimento: Des. Hiram Souza Marques
O Advogado Sebastião de Castro Filho sustentou oralmente em
favor do recorrente.
Decisão parcial: “APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, PEDIU VISTA O DESEMBARGADOR VALTER DE
OLIVEIRA. O DESEMBARGADOR DANIEL RIBEIRO LAGOS
AGUARDA”.
0000954-71.2016.8.22.0010 Apelação
Origem: 00009547120168220010 Rolim de Moura/1ª Vara
Criminal
Apelante: Ananias Gomes de Oliveira Celos
Advogado: Gleyson Cardoso Fidelis Ramos (OAB/RO 6891)
Advogada: Ana Caroline Cardoso de Azevedo (OAB/RO 6963)
Apelante: Luiz Adriano da Silva
Advogado: Gleyson Cardoso Fidelis Ramos (OAB/RO 6891)
Advogada: Ana Caroline Cardoso de Azevedo (OAB/RO 6963)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Sorteio em 05/10/2017
Processo transferido entre magistrados em 09/04/2018
A Advogada Ana Caroline Cardoso de Azevedo sustentou oralmente
em favor dos apelantes.
Decisão parcial: “APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO, PEDIU VISTA O DESEMBARGADOR VALTER
DE OLIVEIRA. O DESEMBARGADOR DANIEL RIBEIRO LAGOS
AGUARDA”.
0000411-80.2016.8.22.0006 Apelação
Origem: 00004118020168220006 Presidente Médici/1ª Vara
Criminal
Apelante: Rosa Maria Rodrigues de Oliveira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Geová Alvares Satélite
Advogada: Érica Nunes Guimarães Costa (OAB/RO 4704)
Advogada: Edilena Maria de Castro Gomes (OAB/RO 1967)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 05/02/2018
Processo transferido entre magistrados em 09/04/2018
A Advogada Érica Nunes Guimarães Costa sustentou oralmente
em favor do apelante Geová Alvares Satélite.
Decisão parcial: “PRELIMINAR REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO, APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO
AOS RECURSOS, PEDIU VISTA O DESEMBARGADOR VALTER
DE OLIVEIRA. O DESEMBARGADOR DANIEL RIBEIRO LAGOS
AGUARDA”.
1001515-53.2017.8.22.0007 Apelação
Origem: 10015155320178220007 Cacoal/1ª Vara Criminal
Apelante: Aliana Camargo Pereira
Advogado: Lindomar Castilio Silva Pinto (OAB/RO 6961)
Advogado: Charles Romeu Souza Leal (OAB/RO 7587)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. DANIEL RIBEIRO LAGOS
Revisor: Juiz José Antonio Robles
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Distribuído por Sorteio em 27/02/2018
O Advogado Lindomar Castilio Silva Pinto sustentou oralmente em
favor da apelante.
Decisão parcial: “PRELIMINAR REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO, APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO E, DE OFICIO ESTENDER OS EFEITOS DA
DECISÃO AO CORRÉU MARCELO DE SOUZA, SENDO
ACOMPANHADO PELO JUIZ JOSÉ ANTONIO ROBLES, PEDIU
VISTA O DESEMBARGADOR VALTER DE OLIVEIRA “.
O Procurador de Justiça manifestou-se em todos os processos.
Concluídos os julgamentos dos processos em extrapauta e pauta,
foi digitada a presente Ata e aprovada, à unanimidade, encerrandose a sessão às 15 horas.
Porto Velho, 26 de julho de 2018.
Desembargador VALTER DE OLIVEIRA
Presidente da 1ª Câmara Criminal

2ª CÂMARA CRIMINAL
2ª Câmara Criminal
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
2ª Câmara Criminal
Ata de Julgamento
Sessão 369
Ata da sessão realizada no Plenário I deste Tribunal, aos onze
dias do mês de julho do ano dois mil e dezoito. Presidência do
Excelentíssimo Desembargador Miguel Monico Neto. Presentes
a Excelentíssima Desembargadora Marialva Henriques Daldegan
Bueno e o Excelentíssimo Desembargador Valter de Oliveira,
convidado em razão da ausência justificada do Excelentíssimo
Desembargador Valdeci Castellar Citon.
Procuradora de Justiça Dra. Rita Maria Lima Monks.
Secretário Bel. Davi Ferreira Martins.
O Desembargador-Presidente declarou aberta a sessão às
8h30min, saudando os eminentes pares, advogados, serventuários
da justiça e o público presente. Em seguida, foram submetidos a
julgamento os processos com sustentação oral, os extrapauta e os
constantes da pauta:
0003235-59.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 10142274820178220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos
de Tóxicos
Paciente: Geison Torres
Impetrante (Advogada): Marisamia Aparecida de Castro Inacio
(OAB/RO 4553)
Impetrante (Advogado): Sebastião de Castro Filho (OAB/RO
3646)
Impetrante (Advogado): Gabriele Silva Ximenes (OAB/RO 7656)
Impetrante (Advogada): Kelly Michelle de Castro Inácio Doerner
(OAB/RO 3240)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho - RO
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Distribuído por prevenção em 13/06/2018
A advogada Gabriele Silva Ximenes sustentou oralmente em favor
do paciente.
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

0008113-47.2016.8.22.0501 Apelação
Origem: 00081134720168220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos
de Tóxicos
Apelante: Deuzimar Alves de Carvalho
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Ronildo Costa
Advogado: Telson Monteiro de Souza (OAB/RO 1051)
Advogado: Pedro Wanderley dos Santos (OAB/RO 1461)
Advogado: Júlio Cley Monteiro Resende (OAB/RO 1349)
Apelante: Eduardo Oliveira da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Prevenção em 27/11/2017
O advogado Telson Monteiro de Souza sustentou oralmente em
favor do apelante Ronildo Costa.
Decisão: APELAÇÕES NÃO PROVIDAS NOS TERMOS DO VOTO
DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
0003331-74.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00090672520188220501 Porto Velho - 1ª Vara de Delitos
de Tóxicos
Paciente: Diego Freire do Amaral
Impetrante (Advogada): Jussara dos Santos Ramos (OAB/RO
6758)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho - RO
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por Sorteio em 19/06/2018
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
0003407-98.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00023608320188220002 Ariquemes/2ª Vara Criminal
Paciente: Cicero Dondoni
Impetrante (Advogado): Genivaldo Pereira de Freitas (OAB/RO
2939)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes RO
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por Sorteio em 25/06/2018
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
0003268-49.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00008046320168220019Machadinho do Oeste/1ª Vara
Criminal
Paciente: Celso Henrique da Cruz
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Machadinho do Oeste - RO
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Distribuído por Sorteio em 14/06/2018
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.
0003436-51.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00092690220188220501 Porto Velho - 1ª Vara de Delitos
de Tóxicos
Paciente: Jefter David Nunes Maciel
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho - RO
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por Sorteio em 25/06/2018
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
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0003368-04.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem:00073922720188220501 Porto Velho/1ª Vara Criminal
Paciente: Alexsandro Hildebrant de Oliveira
Impetrante (Advogado): Emilson Lins da Silva (OAB/RO 4259)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Velho - RO
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por sorteio em 21/06/2018
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
0003183-63.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00002471120188220018 Santa Luzia do Oeste/1ª Vara
Criminal
Paciente: J. A. de S.
Impetrante (Advogado): Thiago Polletini Martins (OAB/RO 5908)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Santa Luzia do Oeste - RO
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 12/06/2018
Relator para o acórdão (Art. 31, inc. I, do RITJRO): DES. MIGUEL
MONICO NETO
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
0003321-30.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00087381320188220501 Porto Velho - 1ª Vara de Delitos
de Tóxicos
Paciente: Alex Junior Nascimento Souza
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho - RO
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por Sorteio em 19/06/2018
Relator para o acórdão (Art. 31, inc. I, do RITJRO): DES. MIGUEL
MONICO NETO
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
0003438-21.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00092846820188220501 Porto Velho - 1ª Vara de Delitos
de Tóxicos
Paciente: Renan Silva de Souza
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho – RO Relator: DES. VALDECI CASTELLAR
CITON
Distribuído por sorteio em 25/06/2018
Relator para o acórdão (Art. 31, inc. I, do RITJRO): DES. MIGUEL
MONICO NETO
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
7003985-14.2015.8.22.0010 Apelação
Origem: 70039851420158220010 Rolim de Moura/2ª Vara Cível
(Juizado Infância e Juventude)
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: M. C. B.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Distribuído por Sorteio em 07/02/2018
Decisão parcial: APÓS O VOTO DA RELATORA REJEITANDO
A PRELIMINAR, PEDIU VISTA O DESEMBARGADOR MIGUEL
MONICO NETO. O DESEMBARGADOR VALTER DE OLIVEIRA
AGUARDA.
0001747-69.2018.8.22.0000 Mandado de Segurança
Origem: 10041802120178220014 Vilhena/1ª Vara Criminal
Impetrante: Lindocharles dos Santos Silva
Advogado: Rafael Mendes da Silva (OAB/RO 8403)
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Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Vilhena - RO
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Advogado: Juraci Jorge da Silva (OAB/RO 528)
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Distribuído por Prevenção em 09/04/2018
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, CONCEDIDA
A SEGURANÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À
UNANIMIDADE.
7001892-31.2017.8.22.0003 Apelação
Origem: 70018923120178220003 Jaru/2ª Vara Cível (Juizado
Infância e Juventude)
Apelante: J. T. de S.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por Sorteio em 06/06/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
0000194-86.2016.8.22.0701 Apelação
Origem: 00001948620168220701 Porto Velho/2º Juizado da
Infância e da Juventude
Apelante: V. da S. N.
Advogado: Antonio Rerison Pimenta Aguiar (OAB/RO 5993)
Advogada: Adelyne Morena Camargo Machado Martins (OAB/RO
7546)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 22/02/2018
Decisão: ACOLHIDA A PRELIMINAR E DECRETADA A NULIDADE
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.
1012626-07.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10126260720178220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos
de Tóxicos
Apelante: Andre Rosa Ramos
Advogada: Katia Aguiar Moita (OAB/RO 6317)
Advogada: Antonia Maria da Conceicao Alves Bianchi (OAB/RO
8150)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Prevenção em 04/05/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
1000867-64.2017.8.22.0010 Apelação
Origem: 10008676420178220010 Rolim de Moura/1ª Vara
Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Jean Carlos da Silva Lima
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 02/03/2018
Decisão: APELAÇÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.
0001360-12.2013.8.22.0006 Apelação
Origem: 00013601220138220006 Presidente Médici/1ª Vara
Criminal
Apelante: Renato Pommerening da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
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Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 26/04/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
0003863-04.2016.8.22.0005 Apelação
Origem: 00038630420168220005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Apelante: Maykon Nascimento
Advogado: Jose Neves (OAB/RO 3953)
Advogado: Rodrigo Lazaro Neves (OAB/RO 3996)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Prevenção em 21/02/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
0000557-85.2016.8.22.0018 Apelação
Origem: 00005578520168220018 Santa Luzia do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: Osvaldo Fernandes Caldeira
Advogado: Airton Pereira de Araújo (OAB/RO 243)
Advogado: Cristovam Coelho Carneiro (OAB/RO 115)
Advogado: Daniel dos Anjos Fernandes Júnior (OAB/RO 3214)
Advogado: Fábio José Reato (OAB/RO 2061)
Advogado: Danilo Constance Martins Durigon (OAB/RO 5114)
Advogada: Tayná Damasceno de Araújo (OAB/RO 6952)
Advogado: Ananda Oliveira Barros (OAB/RO 8131)
Apelada: Marlene Rodrigues da Costa
Advogado: Marcio Antonio Pereira (OAB/RO 1615)
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por Sorteio em 22/01/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
1003550-89.2017.8.22.0005 Apelação
Origem: 10035508920178220005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Apelante: Rosivelque Nunes da Silva
Advogado: José Carlos Nolasco (OAB/RO 393B)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 21/02/2018
Decisão: APELAÇÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.
0002519-16.2015.8.22.0007 Apelação
Origem: 00025191620158220007 Cacoal/2ª Vara Criminal
Apelante: Josimar dos Santos Carvalho
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 18/01/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
0002357-84.2016.8.22.0007 Apelação
Origem: 00023578420168220007 Cacoal/1ª Vara Criminal
Apelante: José Reinaldo Venzel
Advogado: Valdinei Santos de Souza Ferres (OAB/RO 3175)
Advogado: Márcio Sugahara Azevedo (OAB/RO 4469)
Advogada: Vanilse Inês Ferres (OAB/RO 8851)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Distribuído por Sorteio em 21/02/2018
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, APELAÇÃO
NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À
UNANIMIDADE.
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0011179-96.2015.8.22.0007 Apelação
Origem: 00111799620158220007 Cacoal/1ª Vara Criminal
Apelante: José Reinaldo Venzel
Advogado: Valdinei Santos Souza Ferres (OAB/RO 3175)
Advogado: Márcio Sugahara Azevedo (OAB/RO 4469)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Distribuído por Sorteio em 21/02/2018
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, APELAÇÃO
NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À
UNANIMIDADE.
0000585-33.2018.8.22.0002 Apelação
Origem: 00005853320188220002 Ariquemes/3ª Vara Criminal
Apelante: Valdonézio da Silva Vaz
Advogada: Lidiane Sayuri Vaz Kubotani Pivatto (OAB/RO 8815)
Apelante: Wanderlan da Silva Vaz
Advogada: Lidiane Sayuri Vaz Kubotani Pivatto (OAB/RO 8815)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por Sorteio em 07/06/2018
Decisão: APELAÇÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
0000852-40.2016.8.22.0013 Apelação
Origem: 00008524020168220013 Cerejeiras/2ª Vara
Apelante: Marciel Cruz Tavares
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 05/06/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
1000709-30.2017.8.22.0003 Apelação
Origem: 10007093020178220003 Jaru/1ª Vara Criminal
Apelante: Erik Junio Tavares da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Deoclecio de Lima e Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 14/02/2018
Decisão: APELAÇÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.
20014476-50.2016.8.22.0501 Apelação
Origem: 00144765020168220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos
de Tóxicos
Apelante: Elido dos Santos Neves
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 14/02/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
0000107-08.2012.8.22.0011 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00001070820128220011 Alvorada do Oeste/1ª Vara
Criminal
Recorrente: Samuel Farias da Costa
Advogado: Roque Cardoso Barros Junior (OAB/RO 6076)
Advogado: Marcia Lacerda Alvares (OAB/RO 6709)
Recorrente: Sebastião Roberto Pinto
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por Sorteio em 05/06/2018
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
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1000691-09.2017.8.22.0003 Apelação
Origem: 10006910920178220003 Jaru/1ª Vara Criminal
Apelante: Fernando Luiz de Jesus
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Maira da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 14/02/2018
Decisão: APELAÇÃO DE FERNANDO LUIZ DE JESUS NÃO
PROVIDA E DE MAIRA DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDA,
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
0001592-32.2015.8.22.0013 Apelação
Origem: 00015923220158220013 Cerejeiras/1ª Vara
Apelante: Julianderson Pereira de Lima
Advogado: Mário Guedes Júnior (OAB/RO 190A)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Distribuído por Sorteio em 09/02/2018
Decisão: APELAÇÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.
0003192-25.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00327881620078220008 Espigão do Oeste/2ª Vara
Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Fábio Francisco de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por Sorteio em 12/06/2018
Decisão: AGRAVO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
1000692-76.2017.8.22.0008 Apelação
Origem: 10006927620178220008 Espigão do Oeste/1ª Vara
Apelante: Mailson Garbercht
Advogada: Inês da Consolação Côgo (OAB/RO 3412)
Advogada: Ana Rita Côgo (OAB/RO 660)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 16/02/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
0000839-59.2016.8.22.0007 Apelação
Origem: 00008395920168220007 Cacoal/2ª Vara Criminal
Apelante: Levi da Mota Soares
Advogado: Hemerson Gomes Couto (OAB/RO 7297)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 14/02/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
0063027-86.2001.8.22.0501 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00630278620018220501 Porto Velho/1ª Vara do Tribunal
do Júri
Recorrente: José Augusto de Oliveira
Advogado: Lucas Moreira Milhomem (OAB/MT 21907)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por Sorteio em 28/05/2018
Decisão: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
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0000683-56.2016.8.22.0012 Apelação
Origem: 00006835620168220012 Colorado do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: Jean Antônio da Silva
Advogado: Roberto Carlos Mailho (OAB/RO 3047)
Advogado: Hulgo Moura Martins (OAB/RO 4042)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 31/01/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
0009304-64.2015.8.22.0501 Embargos de Declaração em
Apelação
Origem: 00093046420158220501 Porto Velho/1ª Vara da Auditoria
Militar
Embargante: Silmar Gomes das Neves
Advogado: Israel Ferreira de Oliveira (OAB/RO 7968)
Advogado: José Maria de Souza Rodrigues (OAB/RO 1909)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Interpostos em 05/06/2018
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO
DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
PROCESSO RETIRADO DE PAUTA
0101915-46.2009.8.22.0501 Apelação
Origem: 01019154620098220501 Porto Velho/2º Juizado da
Infância e da Juventude
Apelante: O. P. da S.
Advogado: Gilvane Veloso Marinho (OAB/RO 2139)
Advogado: José Soares Ferreira (OAB/RO 745E)
Advogada: Gilvana Paz Velozo (OAB/RO 1020E)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 25/01/2018
Ao término do julgamento dos processos, o DesembargadorPresidente agradeceu a presença do Desembargador Valter de
Oliveira, que prontamente atendeu ao convite desta Câmara. Ao
final, a presente ata foi lida e aprovada, à unanimidade, encerrandose a sessão às 9h50min.
Porto Velho, 11 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Presidente da 2ª Câmara Criminal

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª CÂMARA CÍVEL
Data de distribuição: 28/08/2014
Data do julgamento : 17/07/2018
Apelação n. 0004270-05.2010.8.22.0010
Origem: 0004270-05.2010.8.22.0010 – Rolim de Moura/RO
1ª Vara Cível
Apelante: Passaredo Transportes Aéreos S/A
Advogados: Charles Baccan Júnior (OAB/RO 2.823-A), Heloísa
Mauad Levy Kairalla (OAB/SP 185.649), Fabiano Moraes
Pimpinati (OAB/RO 4.942), Diogo Sakamoto Pontes
(OAB/SP 226.537), Júlia Carneiro de Oliveira (OAB/SP 259.168)
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e outros
Apelados: Erodi Antônio Matt, Rosany Cevila Eler e K. E. M.,
representado
por sua mãe R. C. E.
Advogados: João Carlos da Costa (OAB/RO 1.258), Márcio
Antônio
Pereira (OAB/RO 1.615) e Daniel Redivo (OAB/RO 3.181)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Apelação. Impedimento de embarque. Viagem de criança.
Autorização dos pais. Dano moral. Indenização.
A conduta da companhia aérea de não permitir o embarque da
menor, mesmo tendo sido apresentada a autorização dos genitores,
com firma reconhecida, configura falha na prestação do serviço e
causa à consumidora danos morais e não simples aborrecimentos,
porquanto a conduta da companhia aérea frustra a confiança
depositada na relação de consumo.
Mantém-se o quantum indenizatório fixado dentro dos parâmetros
de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o teor
das mensagens ofensivas para uma pessoa que é casada há anos e
tem filhos. Uma imputação desse tipo é fato capaz de desestabilizar
uma família, o que aumenta a angústia, aflição e sofrimento.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 12/12/2014
Data do julgamento: 17/07/2018
Apelação n. 0002184-49.2014.8.22.0001
Origem: 0002184-49.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível
Apelante/Apelado: Gideon Cordeiro dos Santos
Advogado: Fausto Schumaher Ale (OAB/RO 4.165)
Apelada/Apelante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3.011),
Alex
Cavalcante de Souza (OAB/RO 1.818), João Diego Raphael
Cursino Bomfim (OAB/RO 3.669), Francianny Aires da Silva
Ozias (OAB/RO 1.190), Silvia de Oliveira (OAB/RO 1.285) e outros
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

1ª CÂMARA ESPECIAL
Data de distribuição: 05/05/2016
Data do julgamento: 19/07/2018
0002321-82.2015.8.22.0005 - Apelação
Origem : 00023218220158220005 Ji-Paraná/RO (3ª Vara Cível)
Apelante : Município de Ji-Paraná/RO
Procurador : Marcos Simão de Souza (OAB/RO 3725)
Procurador : Daniel Rocha Monteiro (OAB/RO 6503)
Apelada : Noeli Reni da Silva
Def. Público : José Oliveira de Andrade
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procurador : Helder Lucas Silva Nogueira de Aguiar (OAB/RO
6857)
Procuradora : Ana Paula de Freitas Melo Chagas (OAB/RO 1670)
Relator : Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Apelação Cível. Ação civil pública. Saúde. Fármaco que consta na
lista do SUS. Responsabilidade solidária dos entes federativos.
Recurso não provido.
1. As medidas judiciais, visando à obtenção de fármaco fornecido
pelo Sistema Único de Saúde, podem ser propostas em face de
qualquer Ente Federado diante da responsabilidade solidária
entre a União, Estados e Municípios na prestação de serviços
de saúde à população, guardadas as devidas ressalvas sobre as
proporcionalidades diante das possibilidades orçamentárias de
cada um.
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2.É inquestionável o dever do Poder Público de promover a saúde
com todos os meios a ela inerentes, não podendo se eximir de sua
responsabilidade.
3. Recurso não provido.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 25/10/2016
Data do julgamento: 12/07/2018
0001224-70.2013.8.22.0020 - Apelação
Origem : 00012247020138220020 Nova Brasilândia do Oeste/RO
(1ª Vara Cível)
Apelante : Érico Antônio Pereira de Melo
Advogado : Edson Vieira dos Santos (OAB/RO 4373)
Apelado : Estado de Rondônia
Procurador : Vagno Oliveira de Almeida (OAB/RO 5185)
Procurador : Valério Cesar Milani e Silva (OAB/RO 3934)
Procurador : Eliabes Neves (OAB/RO 4074)
Relator : Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Reparação.
Acidente de trânsito. Teoria da Perda de Chance. Requisito não
atendido. Dano Material. Indenizável.
1. A chamada “teoria da perda da chance” aplica-se aos casos
em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de
probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano
potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra,
não é indenizável.
2. Verificada conduta ilícita de agentes do Estado, dano material e
nexo de causalidade, resta configurado o dever de indenizar, nos
termos do art. 37, §6º, da Carta da República.
3. Recurso a que se dá parcial provimento.
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 19/08/2015
Data do julgamento: 19/07/2018
0002809-59.2014.8.22.0009 – Apelação
Origem : 0002809-59.2014.8.22.0009 Pimenta Bueno/RO (2ª Vara
Cível)
Apelante: Sócrates Souza dos Santos
Advogados: Jorge Honorato (OAB/RO 2043)
Tatiane Castro da Silva Honorato (OAB/RO 6187)
Apelado : Estado de Rondônia
Procuradores : Lúcio Junior Bueno Alves (OAB/RO 6454)
Henry Anderson Corso Henrique (OAB/RO 922)
Relator: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Recurso de apelação. Policial militar. Regularidade do processo
administrativo. Sessão secreta. Deliberação de relatório. Decretolei 34/82.
1. Não configura ilegalidade a sessão secreta realizada pelo
Conselho de Disciplina, porquanto o relatório ali deliberado não
possui efeito vinculante em relação à autoridade com competência
decisória, qual seja o Comandante Geral da Polícia Militar do
Estado de Rondônia.
2. Recurso a que se nega provimento.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 16/06/2016
Data do julgamento: 19/07/2018
0001311-94.2015.8.22.0007 - Apelação
Origem : 00013119420158220007 Cacoal/RO (3ª Vara Cível)
Apelante : Polonia Aparecida Castilho
Def. Público: Roberson Bertone de Jesus
Apelado : Estado de Rondônia
Procurador : Henry Anderson Corso Henrique (OAB/RO 922)
Procurador : Valério Cesar Milani e Silva (OAB/RO 3934)
Relator : Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Apelação em Embargos à Execução Fiscal. Execução Fiscal.
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Citação via Oficial de Justiça. Citação via Edital. Requisitos.
Preenchimento. Validade. Lei Especial. Manutenção. CDA.
Requisitos.
Preenchimento.
Validade.
Redirecionamento.
Dissolução Irregular Da Empresa. Possibilidade. Validade.
1. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF em relação ao
CPC, mantém-se a citação por edital realizada sob o rito do art. 8º
da LEF.
2. Não há nulidade na CDA se atendidas as exigências do art. 2º,
§5º, da LEF.
3. Mostra-se válido o redirecionamento de execução fiscal ao sócio
se atendidos os requisitos do art. 135 do CTN e a Súmula 435 do
STJ.
4. Negado provimento ao recurso de apelação.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 25/10/2016
Data do julgamento: 12/07/2018
0001512-81.2014.8.22.0020 Apelação
Origem: 0001512-81.2014.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste
1ª Vara Cível
Apelante: Renato Teodoro de Souza
Advogado: Edson Vieira dos Santos (OAB/RO 4373)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Vagno Oliveira de Almeida (OAB/RO 5185)
Procurador: Eliabes Neves (OAB/RO 4074)
Apelado: Município de Nova Brasilândia do Oeste - RO
Procurador: Bruno Leonardo Moreira e Vieira Pinto (OAB/RO
3585)
Relator: Juiz Dalmo Antônio De Castro Bezerra
Recurso de apelação. Responsabilidade Civil do Estado. Omissão.
Prestação de Saúde. Tratamento fora do domicílio.
1. A Responsabilidade Civil do Estado pautada no art. 37, §6º,
da Carta da República pressupõe a presença dano e nexo de
causalidade que o conecte à conduta estatal.
2. Recurso a que se nega provimento.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

2ª CÂMARA ESPECIAL
Data de distribuição: 17/02/2016
Data do julgamento: 24/07/2018
0006422-36.2013.8.22.0005 – Apelação
Origem : 0006422-36.2013.8.22.0005 – Ji-Paraná (4ª Vara Cível)
Apelante : Daniel Paula Dias
Advogado : Syrne Lima Felberk de Almeida (OAB/RO 3186)
Apelado : Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Procuradora : Ana Valeska Estevão Valentim (OAB/CE 17936)
Relator: Desembargador Renato Mimessi
Apelação cível. Ação previdenciária. Morte do segurado no curso
da ação. Substituição processual. Legitimidade cônjuge supérstite.
Nos termos que dispõe o art. 112 da Lei nº 8.213/91, o valor
não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus
dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles,
aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de
inventário ou arrolamento.
Com o falecimento da parte autora, a titularidade da ação passa
aos dependentes habilitados e estes, promovida a habilitação,
devem ser considerados sucessores processuais para auferirem
as parcelas devidas do benefício até a data do óbito.
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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Data de distribuição: 11/03/2016
Data do julgamento: 24/07/2018
0001169-77.2016.8.22.0000 - Apelação
Origem : 0017566-95.2009.8.22.0021 Buritis (2ª Vara)
Apelante : Estado de Rondônia
Procurador : Ítalo Lima de Paula Miranda (OAB/RO 5222)
Apelado : Adenilson Gude Butzke
Advogado : Ademir Guizolf Adur (OAB/RO 373 B)
Advogada : Karina Tavares Sena Ricardo (OAB/RO 4085)
Relator : Desembargador Renato Martins Mimessi
Apelação cível. Embargos à Execução. Excesso de Execução.
Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Inocorrência.
Parte que decaiu em parte mínima do pedido. Recurso provido.
Em sede de Embargos à Execução, verificada a ocorrência de
excesso na execução, tem-se por devida a fixação de honorários
advocatícios em favor da parte embargante, o que não é ilidido caso
a embargante decaia de parte mínima do seu pedido, conforme
disposto no art. 21, parágrafo único, do CPC/73.
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Data de distribuição: 19/09/2016
Data do julgamento: 24/07/2018
0004110-44.2014.8.22.0008 - Apelação
Origem: 0004110-44.2014.8.22.0008 Espigão do Oeste / 2ª Vara
Apelante: Município de Espigão do Oeste RO
Procuradora : Kelly Cristina Amorim Cazula (OAB/RO 2468)
Apelada: L. Y. A. B. Assistido(a) por seu pai L. B. de L.
Advogado: Sílvio Pinto Caldeira Júnior (OAB/RO 3933)
Apelado: L. C. R. Representado(a) por seu pai J. F. R.
Advogado: Sílvio Pinto Caldeira Júnior (OAB/RO 3933)
Relator: Desembargador Renato Martins Mimessi
Recurso de apelação. Ausência de médico no plantão. Atendimento
realizado por enfermeiros. Morte. Danos Morais e materiais. Vítima
dona de casa. Pensionamento devido. Recurso não provido.
Há o dever de indenizar pela morte da paciente por falta de
atendimento adequado, quando a administração hospitalar
entabula acordo para dispensa de médico no plantão, mas se omite
em designar outro para substituí-lo, o que ocasionou fosse aquela
atendida somente por enfermeiros.
Em relação à pensão, inegável o fato de que o trabalho como
“dona de casa” tem conteúdo superior ao econômico, e este há
de ser presumido. Além da “dona de casa” trabalhar duramente
no cuidado da casa, com limpeza, cozinha, ainda exerce a mais,
presumivelmente, o trabalho inestimável de melhor cuidar dos
filhos e da família. Ora, se a empregada doméstica merece um
justo salário, muito mais o mereceria a “dona de casa”. E diante
deste contexto, evidente a perda dos filhos com a falta de mãe,
com inegáveis reflexos econômicos.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Data de distribuição: 08/04/2016
Data do julgamento: 24/07/2018
0001852-45.2011.8.22.0015 – Apelação
Origem : 0001852-45.2011.8.22.0015 – Guajará-Mirim (1ª Vara
Cível)
Apelante : Rondonorte Transportes e Turismo
Advogados : José Cristiano Pinheiro (OAB/RO 1529)
Valéria Maria Vieira Pinheiro (OAB/RO 1528)
Vivaldo Garcia Junior (OAB/RO 4342)
Apelante : Estado de Rondônia
Procuradores : Kherson Maciel Gomes Soares (OAB/RO 7139)
Regina Coeli Soares de Maria Franco
Luciano Souza Gomes (OAB/RO 5230)
Luciana Fonseca Azevedo (OAB/RO 5726)
Apelada : Daiany Nery Braga
Advogados : Francisco Sávio Araújo de Figueiredo (OAB/RO
1534)
Miquéias José Teles Figueiredo (OAB/RO 4962)
Relator: Desembargador Renato Mimessi
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Recurso de apelação. Preliminar de ilegitimidade passiva.
Concessão de serviço público. Transporte público escolar. Morte
de aluno infante. Atropelamento. Responsabilidade. Configuração.
Danos Morais. Indenização. Adequação do valor. Pensionamento.
Responsabilidade solidária do Estado.
O Estado é parte legítima a figurar no polo passivo de demanda em
que se discute ato ilícito praticado por empresa terceirizada para
prestação de serviço público, na qualidade de concessionária.
A alegação de causa excludente de responsabilidade civil, fundada
em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, consiste em fato
extintivo do direito do autor e, por isso, o ônus da prova incumbe
ao réu.
Ausentes causas de exclusão da responsabilidade civil do
funcionário da empresa prestadora de serviço público, e
demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta (condução
de ônibus escolar) e o evento danoso (morte), a condenação ao
pagamento de indenização é a medida que se impõe.
Tratando-se de família de baixa renda, presume-se que o filho
contribuiria para o sustento de seus pais, quando tivesse idade
para passar a exercer trabalho remunerado, dano esse passível
de indenização.
Segundo iterativa jurisprudência do STJ, a pensão mensal é devida
na razão de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, contada a partir do
dia em que a vítima completasse 14 anos até a data em que viria a
completar 25 anos.
O ente estatal contratante responde solidariamente com a empresa
terceirizada, concessionária de serviço público, pelos danos que,
nessa qualidade, vier a causar à vítima.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Data de distribuição: 20/06/2016
Data do julgamento: 24/07/2018
0013439-72.2012.8.22.0001 - Apelação
Origem : 00134397220128220001 Porto Velho/RO
(1ª Vara da Fazenda Pública)
Apelante : Edicláudio de Souza Barcelo
Advogada : Danielle Rosas Garcez Bonifácio de Melo Dias (OAB/
RO 2353)
Advogado : Alexandre Bispo Ferreira (OAB/RO 7285)
Apelado : Estado de Rondônia
Procurador : Evanir Antônio de Borba (OAB/RO 776)
Relator : Desembargador Renato Martins Mimessi
Apelação cível. Ação indenizatória. Presidiário. Dano moral. Nexo
causal. Repercussão geral. Quantum indenizatório. Princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Recurso Provido.
Conforme recente orientação do E. STF, com repercussão geral, o
Estado tem o dever de assegurar a incolumidade dos reclusos em
estabelecimentos prisionais responsabilizando-se pelas condutas
comissivas e omissivas de seus agentes, ficando sujeito a reparação
por eventuais danos ocorridos por falha de tal dever.
O parâmetro de valor concedido na repercussão geral (R$2.000,00)
é proporcional e razoável ao caso, não importando em ganho
excessivo ao apelante, nem oneração consideravelmente do
Estado.
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Data de distribuição: 06/12/2016
Data do julgamento: 24/07/2018
0005337-87.2014.8.22.0002 – Apelação
Origem: 0005337-87.2014.8.22.0002 Ariquemes / 1ª Vara Cível
Apelante: Município de Ariquemes – RO
Procurador: Vergílio Pereira Rezende (OAB/RO 4068)
Apelada: Yara Lais Pereira de Paiva
Advogado: Levi Gustavo Alves de Freitas (OAB/RO 4634)
Relator: Desembargador Renato Martins Mimessi
Apelação. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.
Responsabilidade Civil do Estado. Hospital municipal. Falha no
serviço. Valor indenizatório. Índices de juros e correção monetária.
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Diante de provas seguras a indicar que houve deficiência na
prestação do serviço médico a cargo do hospital municipal, que não
dispensou tratamento adequado à paciente, deixando de realizar
exames essenciais e requisitados pelo profissional obstetra, bem
como não realizando procedimento por falta de médico anestesista
ausente no plantão, resta incontroversa a responsabilidade civil do
Estado pelos eventos danosos daí decorrentes.
O valor fixado a título de indenização por danos morais baseiase nas peculiaridades da causa, devendo ser fixado em valor
compatível com os prejuízos causados, bem como suficiente a
cumprir seu caráter pedagógico, desestimulando o réu a reincidir
na conduta danosa.
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, por força da
declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei
11.960, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor
reflete a inflação acumulada do período. Precedente do STJ.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Data de distribuição: 05/08/2016
Data do julgamento: 24/07/2018
0050665-63.2002.8.22.0001 – Apelação
Origem : 0050665-63.2002.8.22.0001 – Porto Velho – Prefeitura
Municipal
(2ª Vara de Execuções Fiscais e Registros Públicos)
Apelante : Município de Porto Velho/RO
Procuradores : Jefferson de Souza (OAB/RO 1139)
Mário Jonas Freitas Guterres (OAB/RO 272B)
Carlos Alberto de Sousa Mesquita (OAB/RO 805)
Waldecy dos Santos Vieira (OAB/RO 1906)
Kárytha Menêzes e Magalhães (OAB/RO 2211)
Apelado : Edevanderson Nonato Laizo
Advogados : Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Relator: Desembargador Renato Mimessi
Recurso de apelação. Execução fiscal. Prescrição. Transcurso
de prazo quinquenal entre constituição definitiva do crédito e
propositura da ação. Demora na citação. Falha inerente ao
Judiciário. Inocorrência.
Verificado decurso de prazo de cinco anos, a partir do 31º dia da
notificação de lavratura do auto de infração contra o qual não se
interpôs recurso voluntário, está caracterizada a prescrição desde
a propositura da ação, sendo a extinção do feito executório medida
imperiosa.
Não há se falar em eventual demora na citação do executado,
decorrente de falha inerente aos mecanismos do Poder Judiciário,
a afastar caracterização da prescrição quando se verificar que a
ação executiva foi proposta após 5 anos da constituição definitiva
do crédito, já tendo assim sido alcançada pelo lapso prescricional.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

2ª CÂMARA CRIMINAL
Data: 30/07/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
2ª Câmara Criminal
Data de distribuição :08/05/2018
Data do julgamento : 25/07/2018
0002448-30.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00019298220108220017 Alta Floresta do Oeste (1ª Vara
Criminal)
Agravante: Carlos Hotto Dutra
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
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Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR 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. Requisito objetivo preenchido.
Possibilidade. Agravo provido.
1. Tendo o apenado cumprido com o requisito objetivo exigido
pelo Decreto n. 9.246/2017, torna-se viável a concessão do indulto
natalino em relação aos crimes comuns praticados com e sem
grave ameaça ou violência à pessoa.
2. Agravo provido.
Data de distribuição :19/06/2018
Data do julgamento : 25/07/2018
0003319-60.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00089572620188220501 Porto Velho (1ª Vara de Delitos
de Tóxicos)
Paciente: Carla Railane Santos Silva
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
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, CONCEDER A ORDEM NOS
TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Conversão
de prisão em flagrante em preventiva. Revogação. Possibilidade.
Medidas cautelares. Suficiência.
1. Mostrando-se a prisão preventiva medida desnecessária e
estando presentes os requisitos permissivos da medida cautelar,
não há óbice à sua aplicação, devendo ser valorada sob o prisma
da proporcionalidade, razoabilidade e adequabilidade.
2. Ordem concedida.
Data de distribuição :05/07/2018
Data do julgamento : 25/07/2018
0003677-25.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00007558120188220009 Pimenta Bueno (1ª Vara
Criminal)
Paciente: Rosana Alves da Silva Pereira
Impetrantes (Advs): João Paulo Ferro Rodrigues (OAB/RO 6060)
Keila Tomasi da Silva (OAB/RO 7445): Amanda Aparecida Paula
de Carvalho Fagundes (OAB/RO 5701)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Pimenta Bueno - 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.
Conversão em prisão domiciliar. Inviabilidade. Ordem denegada.
1. 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 o magistrado a concluir
pela necessidade da prisão.
2. Inviável a concessão da liberdade provisória ao argumento de
que a paciente, em eventual condenação, não será privada 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.
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3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente que demonstra
periculosidade concreta ao ser presa em sua residência vendendo
drogas, bem como escondendo em seu quintal maconha e crak,
para evitar eventual abordagem policial, sendo insuficiente a
aplicação de medidas cautelares alternativas ou a conversão da
prisão preventiva em domiciliar com base no art. 318 do CPP, cujos
filhos encontram-se sob os cuidados da sua irmã.
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 :15/03/2018
Data do julgamento : 25/07/2018
0005697-85.2015.8.22.0002 Apelação
Origem: 00056978520158220002 Ariquemes/RO (3ª Vara
Criminal)
Apelante: Wanderson Tavares de Lima
Advogado: Márcio Andre de Amorim Gomes (OAB/RO 4458)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Modificação
do regime inicial. Réu reincidente. Regime mais gravoso que o
legalmente previsto. Viabilidade. Exclusão ou isenção da pena de
multa. Ausência de previsão legal.
I. A reincidência justifica a imposição de regime prisional mais
gravoso que o legalmente permitido nos termos do art. 33, §2º e
§3º, do CP.
II - Não há, na legislação pátria, previsão de isenção da pena
pecuniária em virtude de eventual hipossuficiência econômica do
réu, tratando-se de sanção penal.
III. Recurso não provido.
Data de distribuição :20/03/2018
Data do julgamento : 25/07/2018
1001079-94.2017.8.22.0007 Apelação
Origem: 10010799420178220007 Cacoal/RO (1ª Vara Criminal)
Apelante: Cleidimara Querobina da Silva
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. Insuficiência de provas.
Absolvição. Impossibilidade. Insignificância. Não incidência
Conjunto probatório harmônico. Palavra da vítima roborada por
outros elementos. Recurso não provido.
I - Mantém-se a condenação por furto se o conjunto probatório
se mostra harmônico nesse sentido, principalmente pela palavra
da vítima que possui relevante valor probante, sobretudo quando
reforçada pelo acervo probatório.
II - Sendo a conduta praticada merecedora de elevada censura
e não sendo o valor da res furtiva diminuto quanto se alega (R$
549,00), afastada está a alegação de crime de bagatela (princípio
da insignificância).
III - Recurso não provido.
Data de distribuição :19/03/2018
Data do julgamento : 25/07/2018
1005387-49.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10053874920178220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de
Delitos de Tóxicos)
Apelante: Eleandro Santos Lobato
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Advogado: José Haroldo de Lima Barbosa (OAB/RO 658 A)
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. Tráfico interestadual de entorpecentes.
Pena-base fixada no mínimo legal. Incidência da atenuante da
confissão. Impossibilidade. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
Causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei
11.343/06. Dedicação às atividades criminosas. Ação penal em
curso pelo mesmo delito. Configuração. Minorante afastada.
Recurso não provido.
1. As circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena-base
abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
2. Na esteira da jurisprudência da Terceira Seção do STJ (EREsp
n. 1.431.091/SP (DJe 1º/2/2017), de relatoria do Ministro Felix
Fischer), bem como das duas Turmas do mesmo Tribunal, “é
possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em
curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às
atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto
no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”.
3. Recurso não provido.
(a) Belª Maria Socorro Furtado Marques
Diretora do 2DEJUCRI
Data: 30/07/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
2ª Câmara Criminal
Data de distribuição :06/06/2018
Data do julgamento : 25/07/2018
0003018-16.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00735563320028220501 Porto Velho (Vara de Execução
de Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA)
Agravante: Francisco Fiúza da Costa
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Agravo em execução penal. Indulto. Preenchimento do
requisito previsto no art. 1º, XVI, Decreto n. 8.615/15. Inocorrência.
Recurso desprovido.
De acordo com o art. 1º, inciso XVI, do Decreto n. 8.615/2015, é
possível a concessão de indulto aos condenados à pena privativa
de liberdade que se encontram em livramento condicional ou em
regime aberto, cujas penas remanescentes em 25/12/2015 não
sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis, se
reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se
não reincidentes, ou um terço se reincidentes, todavia, no caso dos
autos, constata-se que o agravante não cumpriu o lapso temporal
exigido.
(a) Belª Maria Socorro Furtado Marques
Diretora do 2DEJUCRI
Data: 30/07/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
2ª Câmara Criminal
Data de distribuição :22/01/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
0000557-85.2016.8.22.0018 Apelação
Origem: 00005578520168220018 Santa Luzia do Oeste/RO (1ª
Vara Criminal)
Apelante: Osvaldo Fernandes Caldeira
Advogados: Airton Pereira de Araújo (OAB/RO 243) Cristovam
Coelho Carneiro (OAB/RO 115) Daniel dos Anjos Fernandes
Júnior (OAB/RO 3214) Fábio José Reato (OAB/RO 2061) Danilo
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Constance Martins Durigon (OAB/RO 5114) Tayná Damasceno de
Araújo (OAB/RO 6952) Ananda Oliveira Barros (OAB/RO 8131)
Apelada: Marlene Rodrigues da Costa
Advogado: Marcio Antonio Pereira (OAB/RO1615)
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Apelação criminal. Crime contra a honra. Calúnia,
difamação e injúria. Ausência de dolo. Absolvição mantida.
Os crimes contra a honra reclamam, para a sua configuração, além
do dolo, um fim específico, que é a intenção de macular a honra
alheia, seja objetiva ou subjetiva - inexistindo o dolo específico,
agindo o autor do fato com animus narrandi ou animus criticandi,
não há que se falar em crimes de calúnia, difamação ou injúria,
absolvição mantida.
Inexiste nos autos prova robusta a ensejar juízo condenatório, já
que não comprovado o dolo no agir. Impossível, pois, acolher o
pedido de condenação, formulado pelo apelante.
Recurso não provido.
Data de distribuição :18/01/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
0002519-16.2015.8.22.0007 Apelação
Origem: 00025191620158220007 Cacoal/RO (2ª Vara Criminal)
Apelante: Josimar dos Santos Carvalho
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 : Apelação criminal. Furto. Confissão espontânea. Fixação
da pena aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Redução pena
de multa. Sanção impositiva. Inocorrência.
Mostra-se inviável a incidência de circunstância atenuante para
fixar a pena-base abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
A multa é uma espécie de pena (art. 32 do CP) – sanção de preceito
secundário do tipo penal – ao qual o agente é condenado, não
podendo o julgador isentá-lo, sob pena de violação ao princípio da
legalidade.
Recurso não provido.
Data de distribuição :06/06/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
7001892-31.2017.8.22.0003 Apelação
Origem: 70018923120178220003 Jaru/RO (2ª Vara Cível - Juizado
Infância e Juventude)
Apelante: J. T. de S.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Apelação criminal. Ato infracional. Infração análoga
ao Crime de Estupro de Vulnerável. Medida socioeducativa de
internação. Cabimento. Art. 122 do ECA. Recurso não provido.
É cabível a aplicação de medida socioeducativa de internação, no
caso de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável,
considerando a gravidade da infração.
Recurso não provido.
(a) Belª Maria Socorro Furtado Marques
Diretora do 2DEJUCRI
Data: 30/07/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
2ª Câmara Criminal
Data de distribuição :12/06/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
0003183-63.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00002471120188220018 Santa Luzia do Oeste (1ª Vara
Criminal)
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Paciente: J. A. de S.
Impetrante (Adv.): Thiago Polletini Martins (OAB/RO 5908)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Santa Luzia do Oeste - RO
Relator originário: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Relator p/o acórdão: Desembargador Miguel Monico Neto
(art. 31, I, RITJRO)
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Habeas corpus. Estupro. Prisão preventiva. Revogação
da prisão. Necessidade de manutenção da prisão para garantir
a ordem pública. Medidas cautelares alternativas à prisão.
Impossibilidade. Ordem denegada.
1. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente quando ficar demonstrada nos autos a necessidade
da manutenção da segregação para garantia da ordem pública, a
qual ficou evidenciada nos autos diante da gravidade concreta e da
periculosidade do comportamento do paciente.
2. No presente caso, a aplicação das medidas cautelares diversas
da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostra suficiente
para assegurar a garantia da ordem pública, pois ainda estão
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
3. Ordem denegada.
Data de distribuição :19/06/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
0003321-30.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00087381320188220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de
Delitos de Tóxicos)
Paciente: Alex Junior Nascimento Souza
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Relator originário: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Relator p/ o acórdão (Art. 31, inc. I, do RITJRO): Desembargador
Miguel Monico
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante.
Garantia da ordem pública. Quantidade da droga. Condições
favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão. Não cabimento.
Ordem denegada.
1. 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 o magistrado a concluir
pela necessidade da prisão.
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente que demonstra
periculosidade incompatível com o estado de liberdade,
considerando a quantidade de entorpecentes apreendida, bem
como os materiais utilizados para o preparo e distribuição da droga,
sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Data de distribuição :19/06/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
0003331-74.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00090672520188220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de
Delitos de Tóxicos)
Paciente: Diego Freire do Amaral
Impetrante: Jussara dos Santos Ramos (OAB/RO 6758)
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. Requisitos presentes. Ordem pública. Medidas
cautelares. Insuficiência. Eventuais condições pessoais favoráveis.
Irrelevância. Ordem denegada.
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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.
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.

3. Diante da presença dos requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal e, em especial, da necessidade de assegurar a
aplicação das medidas protetivas elencadas pela Lei Maria da
Penha, a prisão cautelar do agressor é medida que se impõe
4. A lei Maria da Penha não deve ter os seus princípios desvirtuados,
cabendo a mais ampla e irrestrita aplicação para maior proteção à
mulher vítima de violência doméstica, mormente porque a violência
doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de
violação dos direitos humanos (art. 6º da Lei 11.340/2006).
5. Ordem denegada.

Data de distribuição :21/06/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
0003368-04.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00073922720188220501 Porto Velho/RO (1ª Vara
Criminal)
Paciente: Alexsandro Hildebrant de Oliveira
Impetrante(Advogado): Emilson Lins da Silva (OAB/RO 4259)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal 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. Roubo. Prisão cautelar. Requisitos
presentes. Garantia da ordem pública. Periculosidade concreta do
agente. Medidas cautelares. Insuficiência. Eventuais condições
pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.
1. Está fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva do
paciente respaldada em elementos concretos extraídos da situação
fática dos autos.
2. Mantém-se a prisão do paciente que demonstra periculosidade
incompatível com a liberdade revelada pelo modus operandi com
que, a priori, praticou o delito, sendo insuficiente a aplicação de
medidas cautelares alternativas.
3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, seriam
insuficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória,
se presentes os motivos que autorizam o decreto da prisão
preventiva.
4. Ordem denegada.

Data de distribuição :25/06/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
0003436-51.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00092690220188220501 Porto Velho/RO - Fórum Criminal
(1ª Vara de Delitos de Tóxicos)
Paciente: Jefter David Nunes Maciel
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: 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 do 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.
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.

Data de distribuição :25/06/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
0003407-98.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00023608320188220002 Ariquemes/RO (2ª Vara
Criminal)
Paciente: Cicero Dondoni
Impetrante: Genivaldo Pereira de Freitas (OAB/RO 2939)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes/RO
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Habeas corpus. Agressão. Prisão preventiva.
Possibilidade. Requisitos presentes. Medidas cautelares.
Insuficiência. Constrangimento ilegal. Inexistência.
1. A prática de agressão contra a companheira e seu filho menor
enseja a decretação de prisão preventiva do agente. Inteligência do
art. 313, III, do CPP.
2. A prisão preventiva é validamente aplicável ao agente
que demonstrou representar risco concreto à ordem pública,
especialmente à integridade física e psíquica das vítimas,
companheira e filho.

Data de distribuição :25/06/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
0003438-21.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00092846820188220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de
Delitos de Tóxicos)
Paciente: Renan Silva de Souza
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho - RO
Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Relator p/o acórdão: Desembargador Miguel Monico Neto
(Art. 31, inc. I, do RITJRO)
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão em flagrante.
Garantia da ordem pública. Quantidade e natureza da droga.
Medidas cautelares diversas da prisão. Não cabimento. Ordem
denegada.
1. 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 o magistrado a concluir
pela necessidade da prisão.
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2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente que demonstra
periculosidade incompatível com o estado de liberdade,
considerando a quantidade e a natureza altamente nociva dos
entorpecentes, notadamente a cocaína, que possui alto grau
de dependência e toxicidade, sendo insuficiente a aplicação de
medidas cautelares alternativas.

Tribunal do Júri. Princípio do in dubio pro societate. Recurso não
provido.
Havendo materialidade e indícios da autoria, com apoio razoável na
prova coligida nos autos, deve o agente ser pronunciado e julgado
pelo Tribunal Popular, sendo que este é o Juízo natural dos crimes
contra a vida.

Data de distribuição :28/05/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
0063027-86.2001.8.22.0501 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00630278620018220501 Porto Velho/RO (1ª Vara do
Tribunal do Júri)
Recorrente: José Augusto de Oliveira
Advogado: Lucas Moreira Milhomem (OAB/MT 21907)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Recurso em sentido estrito. Homicídio. Pronúncia.
Materialidade. Indícios de autoria. Absolvição Sumária. Legítima
defesa. Impossibilidade. Afastamento das qualificadoras. Inviável.
Julgamento pelo Tribunal do Júri. Princípio in dubio pro societate.
Recurso não provido.
Em sede de pronúncia aplica-se o princípio do in dubio pro
societate.
Havendo materialidade e indícios da autoria, com apoio razoável na
prova coligida nos autos, deve o agente ser pronunciado e julgado
pelo Tribunal Popular, sendo que este é o Juízo natural dos crimes
contra a vida.
A absolvição sumária pela legítima defesa exige prova indubitável,
caso contrário, a análise para o reconhecimento pleiteado darse-á por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri (Precedente 2ª
Câmara Criminal).
Existindo indícios da ocorrência das qualificadoras de motivo fútil,
meio cruel e traição, não pode haver sua exclusão da pronúncia,
devendo ser averiguados por quem lhe cabe decidir, ou seja, pelo
Tribunal do Júri.

Data de distribuição :07/06/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
0000585-33.2018.8.22.0002 Apelação
Origem: 00005853320188220002 Ariquemes/RO (3ª Vara
Criminal)
Apelantes: Valdonézio da Silva Vaz Wanderlan da Silva Vaz
Advogada: Lidiane Sayuri Vaz Kubotani Pivatto (OAB/RO 8815)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Restituição de veículo. Interesse ao processo. Art. 118,
do CPP. Deferimento do pedido. Recurso provido.
A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando
não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118
do CPP, somado à prova de propriedade do bem.

(a) Belª Maria Socorro Furtado Marques
Diretora do 2DEJUCRI

Data: 30/07/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
2ª Câmara Criminal
Data de distribuição :05/06/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
0000107-08.2012.8.22.0011 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00001070820128220011 Alvorada do Oeste/RO (1ª Vara
Criminal)
Recorrente: Samuel Farias da Costa
Advogados: Roque Cardoso Barros Junior (OAB/RO 6076) e Marcia
Lacerda Alvares (OAB/RO 6709)
Recorrente: Sebastião Roberto Pinto
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Recurso em sentido estrito. art. 127 c/c art. 13, §2º, alínea
“C” e art. 135, caput, todos do CP. Materialidade e indícios de
autoria presentes. impronúncia. Impossibilidade. Julgamento pelo

Data de distribuição :05/06/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
0000852-40.2016.8.22.0013 Apelação
Origem: 00008524020168220013 Cerejeiras/RO (2ª Vara)
Apelante: Marciel Cruz Tavares
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 : Furto. Confissão extrajudicial. Absolvição. In dubio pro
reo. Impossibilidade. Desistência voluntária. Desclassificação para
invasão de domicílio. Impossibilidade. Exclusão da qualificadora da
escala. Ausência de laudo. Prova testemunhal. Confissão do réu.
Recurso não provido.
A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, serve para
embasar o decreto condenatório quando prestada de forma
espontânea, sem coação, estando em harmonia com o conjunto
probatório.
Não há como reconhecer a causa de exclusão de punibilidade
prevista no art. 15 do CP, tendo em vista que a desistência voluntária
se caracteriza quando o agente abandona espontaneamente a sua
conduta ilícita, quando ainda poderia continuar agindo.
O crime de violação de domicílio, como delito subsidiário que é,
também requisita para sua integração o dolo específico. Se a
finalidade do agente não foi a de violar o domicílio, como propósito
único da ação, não se configura o delito.
É impossível o afastamento da qualificadora da escalada em razão
da falta de constatação em laudo técnico, podendo a prova pericial
ser suprida pela testemunhal.
Data de distribuição :26/04/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
0001360-12.2013.8.22.0006 Apelação
Origem: 00013601220138220006 Presidente Médici/RO (1ª Vara
Criminal)
Apelante: Renato Pommerening da Silva
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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. Absolvição. Insuficiência
probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas.
Depoimentos Policiais. Credibilidade. Isenção das custas
processuais. Prejudicado. Concedido na sentença. Recurso não
provido.
Se o conjunto probatório é seguro a evidenciar que os apelantes
praticaram o crime de tráfico de drogas, a tese defensiva de
fragilidade probatória torna-se desarrazoada.
Os depoimentos de policiais, em regra, possuem plena eficácia
probatória e esta presunção só é afastada quando presentes
motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas
declarações.
Havendo isenção de custas processuais já concedidas na sentença,
incabível a análise de tal pedido no recurso.
Recurso não provido.
Data de distribuição :12/06/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
0003192-25.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00327881620078220008 Espigão do Oeste/RO (2ª Vara
Criminal)
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Fábio Francisco de Souza
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Agravo em execução de pena. Remoção provisória
de apenados. Ausência de autorização do juízo. Procedimento
administrativo. Mudança da competência do Juízo da execução.
Não ocorrência. Recurso não provido.
A competência para execução penal cabe ao Juízo que proferiu a
sentença. Inteligência do art. 65 da LEP.
Apenas as transferências de apenados realizadas de forma legal
alteram a competência do Juízo da execução da pena.
Data de distribuição :04/05/2018
Data do julgamento : 11/07/2018
1012626-07.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10126260720178220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de
Delitos de Tóxicos)
Apelante: Andre Rosa Ramos
Advogado: Katia Aguiar Moita(OAB/RO 6317)
Advogada: Antonia Maria da Conceição Alves Bianchi (OAB/RO
8150)
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. Causa especial de diminuição
da pena. Requisitos. Não preenchidos. Grande quantidade
de drogas. Dedicação à atividade criminosa. Aplicação da
atenuante de confissão espontânea. Contemplado na sentença.
Pedido prejudicado. Pena restritiva de direitos. Substituição.
Impossibilidade.
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O STF aderiu ao entendimento no sentido de que a elevada
quantidade de droga pode, sim, ser considerada com fundamento
para não se aplicar a minorante, porquanto dela se denota a
dedicação à atividade criminosa.
Incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, se não
preenchidos os requisitos contidos no inciso III do art. 44 do Código
Penal.
Recurso não provido.
(a) Belª Maria Socorro Furtado Marques
Diretora do 2DEJUCRI

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Ata de Distribuição - Data : 27/07/2018
Vice-Presidente : Des. Renato Martins Mimessi
Representante da OAB : Shisley Nilce Soares da Costa (OAB/RO
1244)
Foram distribuídos os seguintes feitos, pelos sistemas SDSG E
SAP 2º Grau:
PRESIDÊNCIA
0004168-32.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70041707920158220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Zenilton Correa 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: Glaucio Puig de Mello Filho (OAB/RO 6382)
Procuradora: Rafaella Queiroz Del Reis Conversani (OAB/RO
3666)
Distribuição por Sorteio
0004155-33.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70184181620168220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Mirts Silva Rodrigues
Advogado: Sheidson da Silva Ardaia (OAB/RO 5929)
Advogada: Vera Mônica Queiroz Fernandes Aguiar (OAB/RO
2358)
Advogado: Leony Fabiano dos Santos Tavares (OAB/RO 5200)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Luis Eduardo Mendes Serra (OAB/RO 6674)
Procuradora: Rafaella Queiroz Del Reis Conversani (OAB/RO
3666)
Distribuição por Sorteio
0004154-48.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70037822520158220601
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Mario Ferreira de Oliveira Júnior
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Advogado: Gilber Rocha Mercês (OAB/RO 5797)
Advogado: Uílian Honorato Tressmann (OAB/RO 6805)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho (OAB/SP 201024)
Distribuição por Sorteio

Requerente: Loreni Isabel Lena

0004153-63.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70196361120188220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Marcos Antonio Rodrigues da Silva
Advogado: Gilber Rocha Mercês (OAB/RO 5797)
Advogado: Uílian Honorato Tressmann (OAB/RO 6805)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Livia Renata de Oliveira Silva (OAB/RO 608)
Distribuição por Sorteio

Procuradora: Ellen Cristine Alves de Melo (OAB/RO 5985)

0004152-78.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70104263820158220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Francisco Alex Sales
Advogado: Gilber Rocha Mercês (OAB/RO 5797)
Advogado: Uílian Honorato Tressmann (OAB/RO 6805)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0004157-03.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70080202420148220601
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Jocilda Almeida de Barros
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)
Procurador: Igor Almeida da Silva Marinho (OAB/RO 6153)
Distribuição por Sorteio
0004167-47.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70006543120148220601
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Kleber Castro de Góes
Advogado: Douglacir Antônio Evaristo Sant’Ana (OAB/RO 287)
Advogado: Pedro Origa Neto (OAB/RO 2A)
Advogada: Ivone de Paula Chagas Sant’ana (OAB/RO 1114)
Advogado: Pedro Origa (OAB/RO 1953)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho (OAB/SP 201024)
Distribuição por Sorteio
0004166-62.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70222116020168220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior

74

Advogado: Gilber Rocha Mercês (OAB/RO 5797)
Advogado: Uílian Honorato Tressmann (OAB/RO 6805)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Tomás José Medeiros Lima (OAB/RO 6389)
Procuradora:

Rafaella Queiroz Del Reis Conversani (OAB/RO

3666)
Distribuição por Sorteio
0004148-41.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70527397720168220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Rosimeire Torquato de Souza
Advogado: Anderson Marcelino dos Reis (OAB/RO 6452)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho (OAB/SP 201024)
Distribuição por Sorteio
0004149-26.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70022466220178220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Manoel Cavalcante de Sousa
Advogada: Bruna Giselle Ramos (OAB/RO 4706)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Alciléa Pinheiro Medeiros (OAB/RO 500)
Distribuição por Sorteio
0004150-11.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70006092720148220601
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Eduardo do Carmo Júnior
Advogado: Douglacir Antônio Evaristo Sant’Ana (OAB/RO 287)
Advogado: Pedro Origa Neto (OAB/RO 2A)
Advogada: Ivone de Paula Chagas Sant’Ana (OAB/RO 1114)
Advogado: Pedro Origa (OAB/RO 1953)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Igor Almeida da Silva Marinho (OAB/RO 6153)
Distribuição por Sorteio
0004158-85.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70029833620158220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Fabricio de Souza do Nascimento
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: Luis Eduardo Mendes Serra (OAB/RO 6674)
Distribuição por Sorteio
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1ª CÂMARA CRIMINAL
0004156-18.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00085332220158220005
Ji-Paraná/3ª Vara Criminal
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Pac/Impt: Eberson Santana da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de JiParaná - RO
Distribuição por Prevenção de Magistrado
0004147-56.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00106712120188220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Relator: Des. Valter de Oliveira
Paciente: Sidnei Martins da Silva
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
Distribuição por Sorteio
0004146-71.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00108141020188220501
Porto Velho - Fórum Criminal/2º Juizado de Violência Doméstica e
Familiar contra Mulher
Relator: Juiz José Antonio Robles
Paciente: Erison da Silva Mendonça
Impetrante (Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito do 2º Juizado de Violência Doméstica e
Familiar Contra Mulher da Comarca de Porto Velho - RO
Distribuição por Sorteio
0009418-95.2018.8.22.0501 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00094189520188220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Recorrente: Lucieldo Reinaldo da Silva
Advogado: Leonardo Ferreira de Melo (OAB/RO 5959)
Advogado: Nilton Barreto Lino de Moraes (OAB/RO 3974)
Recorrido: Dangleyde Teixeira de Andrade Pessoa
Distribuição por Sorteio
0004172-69.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00015941120108220002
Ariquemes/1ª Vara Criminal
Relator: Juiz José Antonio Robles
Paciente: Afailton Paixão da Conceição
Impetrante (Advogado): Alan Cesar Silva da Costa (OAB/RO
7933)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes - RO
Distribuição por Sorteio
0004141-49.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 10057954020178220501
Ariquemes/3ª Vara Criminal
Relator: Des. Valter de Oliveira
Paciente: Sílvio Celso Casarin
Impetrante (Advogado): José Assis dos Santos (OAB/RO 2591)
Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes RO
Distribuição por Sorteio
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CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS
0004142-34.2018.8.22.0000 Procedimento Investigatório do MP
(Peças de Informação)
Relator: Des. Oudivanil de Marins
Interessado (Parte Ativa): M. P. do E. de R.
Distribuição por Sorteio
2ª CÂMARA CRIMINAL
0004151-93.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00093391920188220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Paciente: Romario Nunes Falcão
Impetrante (Advogado): Marcus Vinícius Prudente (OAB/RO 212)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho - RO
Distribuição por Prevenção de Magistrado
0004160-55.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00004863620188220011
Alvorada do Oeste/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Paciente: Samuel Moreira da Silva Santos
Impetrante (Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Alvorada do Oeste - RO
Distribuição por Prevenção de Magistrado
0004161-40.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00004863620188220011
Alvorada do Oeste/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Paciente: Adelson Costa Batista
Impetrante (Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Alvorada do Oeste - RO
Distribuição por Prevenção de Magistrado
0004162-25.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00004863620188220011
Alvorada do Oeste/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Paciente: Antonio Uilen Batista da Silva
Impetrante (Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Alvorada do Oeste - RO
Distribuição por Prevenção de Magistrado
0004163-10.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00004863620188220011
Alvorada do Oeste/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Paciente: José Martins Farias
Impetrante (Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Alvorada do Oeste - RO
Distribuição por Prevenção de Magistrado
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0004164-92.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00004863620188220011
Alvorada do Oeste/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Paciente: David Alexandre da Silva Domingues
Impetrante (Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Alvorada do Oeste - RO
Distribuição por Prevenção de Magistrado

0004159-70.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00004863620188220011
Alvorada do Oeste/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Paciente: Willian de Souza Vieira
Impetrante (Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Alvorada do Oeste - RO
Distribuição por Sorteio

0004165-77.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00006042120188220008
Espigão do Oeste/2ª Vara
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Paciente: Fábio Geuvane Januário Pereira
Impetrante (Advogada): Inês da Consolação Côgo (OAB/RO
3412)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Espigão do Oeste - RO
Distribuição por Sorteio

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
0004171-84.2018.8.22.0000 Notificação para Explicações
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Notificante: Confúcio Aires Moura
Advogado: Richard Campanari (OAB/RO 2889)
Advogada: Érika Camargo Gerhardt (OAB/RO 1911)
Advogado: Luiz Felipe da Silva Andrade (OAB/RO 6175)
Advogado: Mariana da Silva (OAB/RO 8810)
Advogado: Júlia Lorena Andrade Marcusso (OAB/RO 9349)
Advogado: Carlos Magno Carvalho de Andrade (OAB/RO 9060)
Advogado: Camilla Hoffmann da Rosa (SSP/RS 82513)
Notificado: José Hermínio Coelho
Distribuição por Sorteio

0003192-72.2016.8.22.0007 Apelação
Origem: 00031927220168220007
Cacoal/1ª Vara Criminal
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Apelante: Cirio Bernardo Rabelo
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0004140-64.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00030649620188220002
Ariquemes/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Paciente: Wanderson Dias de Oliveira
Impetrante (Advogado): Sidnei Ribeiro de Campos (OAB/RO
5355)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes - RO
Distribuição por Sorteio
0004169-17.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 10041355320178220002
Ariquemes/3ª Vara Criminal
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Paciente: Lucas dos Santos Bastos
Impetrante (Advogado): Luiz Eduardo Fogaça (OAB/RO 876)
Advogado: José Carlos Fogaça (OAB/RO 2960)
Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes RO
Distribuição por Prevenção de Magistrado
1001003-25.2017.8.22.0022 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 10010032520178220022
São Miguel do Guaporé/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Recorrente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Recorrido: Valdecir da Cruz Padre
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio

0004170-02.2018.8.22.0000 Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação
de Competência do Juiz Singular
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Requerente: Confúcio Aires Moura
Advogado: Richard Campanari (OAB/RO 2889)
Advogada: Érika Camargo Gerhardt (OAB/RO 1911)
Advogado: Luiz Felipe da Silva Andrade (OAB/RO 6175)
Advogado: Mariana da Silva (OAB/RO 8810)
Advogado: Júlia Lorena Andrade Marcusso (OAB/RO 9349)
Advogado: Carlos Magno Carvalho de Andrade (OAB/RO 9060)
Requerido: José Herminio Coelho
Distribuição por Sorteio
RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO
Orgão Julgador / Magistrado
1ª CÂMARA CRIMINAL
Des. Daniel Ribeiro Lagos		
Des. Valter de Oliveira		
Juiz José Antonio Robles		

Dist

Red

Tra

Tot

2
2
2

0
0
0

0
0
0

2
2
2

2ª CÂMARA CRIMINAL
Des. Miguel Monico Neto		
8
Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno 4

0
0

0
0

8
4

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Des. Daniel Ribeiro Lagos		
1
Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno 1

0
0

0
0

1
1

CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS
Des. Oudivanil de Marins		
1

0

0

1

0

0

12

0

0

33

PRESIDÊNCIA
Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Total de Distribuições

12
33

Porto Velho, 27 de julho de 2018
Des. Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO.
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 045/2017-SA
PROCESSO SEI nº 0000210-95.2017.8.22.8011
1º DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2º DONATÁRIO: Fundo Municipal De Saúde
3º OBJETO: O DOADOR repassa, a título de doação, os bens relacionados a seguir, de acordo com a Lei nº 1.632/2006, desembaraçados
e isentos de ônus, transferindo-os ao patrimônio do DONATÁRIO, que declara aceitá-los.
ASSINARAM O TERMO DE DOAÇÃO: Jean Carlo Silva dos Santos – Secretario Administrativo TJRO e José João Domiciano Representante
legal do Donatário, em 20 de outubro de 2017.
Item

UO

Tombo

Descrição

Valor Depreciado

1

FUJU

25062

GRAMPEADOR P/240 FL JOCAR, MACAR CONCEPT HEAVY DUTY C240.

R$ 30,88

2

TJ

25988

ARMÁRIO TIPO MÓDULO EM COMPENSADA REVESTIDO EM FÓRMICA
R$ 329,48
TEXTURIZADA COM BORDAS BOLEADAS EM MADEIRA.

3

FUJU

31765

IMPRESSORA LASER DUPLEX MONOCROMÁTICA,MARCA/MOD.LEXMARK
R$ 570,33
T650DN.

4

TJ

25860

BANCADA TIPO MODULO EM COMPENSADA REVESTIDA EM FÓRMICA
R$ 401,11
TEXTURIZADA COM BORDAS BOLEADAS EM MADEIRA.

5

FUJU

28751

MICROCOMPUTADOR, MODELO INFOWAY SM3330, MARCA ITAUTEC.

6

TJ

25872

BANCADA TIPO MODULO EM COMPENSADA REVESTIDA EM FÓRMICA
R$ 401,11
TEXTURIZADA COM BORDAS BOLEADAS EM MADEIRAL.

7

TJ

35422

IMPRESSORA A LASER MOMOCROM-TICA, MARCA: OKIDATA, MODELO
R$ 1.065,97
8-6200.

8

TJ

30432

CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, TIPO SECRETARIA, MARCA FLORENSE
R$ 208,97
REF. 7008.

Valor Total

R$ 118,58

R$ 3.126,43

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 046/2017-SA
PROCESSO SEI nº 0000210-95.2017.8.22.8011
1º DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2º DONATÁRIO: E.M.E.I.F Branca de Neve
3º OBJETO: O DOADOR repassa, a título de doação, os bens relacionados a seguir, de acordo com a Lei nº 1.632/2006, desembaraçados
e isentos de ônus, transferindo-os ao patrimônio do DONATÁRIO, que declara aceitá-los.
ASSINARAM O TERMO DE DOAÇÃO: Jean Carlo Silva dos Santos – Secretario Administrativo TJRO e Loudes Leme De Oliveira
Representante legal do Donatário, em 20 de outubro de 2017.
V a l o r
Depreciado

Item

UO

Tombo

Descrição

1

TJ

25859

BANCADA TIPO MODULO EM COMPENSADA REVESTIDA EM FÓRMICA TEXTURIZADA
R$ 401,11
BORDAS BOLEADAS EM MADEIRA.

2

TJ

31511

MESA P/REUNIÃO AUDIÊNCIA MED.2,00M DE COMP. X 1,00M X 0,75 M EM MADEIRA
R$ 195,25
COMPENSADO EM REV. EM LAMINA

3

TJ

25219

CADEIRA GIRATÓRIA, ESTOFADA EM TECIDO NA COR CINZA, MARCA GIROTEC.

4

TJ

26002

ARMÁRIO TIPO MODULO EM COMPENSADA REVESTIDA EM FÓRMICA TEXTURIZADA COM
R$ 329,48
BORDAS BOLEADAS EM MADEIRA

5

TJ

30228

CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, TIPO SECRETARIA, ESPALDAR PEQUENO, MARCA FLORENSE
R$ 139,31
REF. 7203.

Valor total

R$ 64,65

R$ 1.129,80
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EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 047/2017-SA
PROCESSO SEI nº 0000210-95.2017.8.22.8011
1º DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2º DONATÁRIO: Creche Municipal Fátima Moroskoski De Azevedo
3º OBJETO: O DOADOR repassa, a título de doação, os bens relacionados a seguir, de acordo com a Lei nº 1.632/2006, desembaraçados
e isentos de ônus, transferindo-os ao patrimônio do DONATÁRIO, que declara aceitá-los.
ASSINARAM O TERMO DE DOAÇÃO: Jean Carlo Silva dos Santos – Secretario Administrativo TJRO e Islandia Cavalcante Da Costa
Veronez Representante legal do Donatário, em 20 de outubro de 2017.
Item

UO

Tombo

Descrição

Valor Depreciado

1

TJ

25196

CADEIRA GIRATÓRIA, ESTOFADA EM TECIDO NA COR CINZA, MARCA GIROTEC.

R$ 64,65

2

TJ

25861

BANCADA TIPO MODULO EM COMPENSADA REVESTIDO EM FÓRMICA TESAURIZADA
R$ 401,11
COM BORDAS BOLEADAS EM MADEIRA.

3

TJ

26311

MESA TIPO ESCRIVANINHA EM MADEIRA COMPENSADO REVESTIDO C/LAMINADO
R$ 144,21
EM MADEIRA CEREJEIRA, MED.1.25X0.7

4

TJ

26003

ARMÁRIO TIPO MODULO EM COMPENSADA REVESTIDO EM FORMICA TEXTURIZADA
R$ 329,48
COM BORDAS BOLEADAS EM MADEIRA.

5

TJ

30668

CADEIRA GIRATORIA (TIPO DIGITADOR) COM APOIO DE BRACO MARCA FLORENSE
R$ 262,55
REF. 7008.

Valor Total

R$ 1.202,00

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 048/2017-SA
PROCESSO SEI nº 0000210-95.2017.8.22.8011
1º DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2º DONATÁRIO: Centro De Ressocialização De Alvorada Do Oeste-RO
3º OBJETO: O DOADOR repassa, a título de doação, os bens relacionados a seguir, de acordo com a Lei nº 1.632/2006, desembaraçados
e isentos de ônus, transferindo-os ao patrimônio do DONATÁRIO, que declara aceitá-los.
ASSINARAM O TERMO DE DOAÇÃO: Jean Carlo Silva dos Santos – Secretario Administrativo TJRO e Carlos Leandro Oliveira Pereira
Representante legal do Donatário, em 20 de outubro de 2017.
Item

UO

Tombo

Descrição

Valor Depreciado

1

FUJU

28051

CAIXA ACÚSTICA, MODELO SPK698, MARCA ITAUTEC.

R$ 13,97

2

FUJU

10731

IMPRESSORA AUTENTICADORA MATRICIAL. MARCA: DIEBOLD, MODELO:
MECAF IM113P.

R$ 222,99

3

FUJU

10727

IMPRESSORA AUTENTICADORA MATRICIAL. MARCA: DIEBOLD, MODELO:
MECAF IM113P.

R$ 333,40

4

FUJU

10361

MONITOR DE V-DEO 17 POLEGADAS, MARCA: LG , FABRICAÇÃO: ITAUTEC.

R$ 383,28

5

FUJU

10717

IMPRESSORA AUTENTICADORA MATRICIAL. MARCA: DIEBOLD, MODELO:
MECAF IM113P.

R$ 333,40

6

TJ

43847

APARELHO TELEFONICO, COM: TECLADO NUMÉRICO DE 16 TECLAS,
COMPANHIA COM AJUSTE DE VOLUME, UTILIZAÇÃO.

R$ 15,03

7

TJ

34184

POLTRONA GIRATËRIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÃOS, MARCA: TECNO2000,
MODELO PC - 0003ª.

R$ 113,44

8

FUJU

15073

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MARCA OPTICON, MODELO POR 3201

R$ 20,75

9

FUJU

15077

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MARCA OPTICON, MODELO POR 3201

R$ 20,75

10

FUJU

20285

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER MARCA OPTICON, MODELO OPR3201.

R$ 20,75
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11

FUJU

19878

RELÓGIO PROTOCOLADOR HORA DATADOR ELETRÔNICO, MARCA DIMEP,
MODELO HORODATOR II.

R$ 306,15

12

FUJU

19876

RELÓGIO PROTOCOLADOR HORA DATADOR ELETRÔNICO, MARCA DIMEP,
MODELO HORODATOR II.

R$ 306,15

13

FUJU

19880

RELÓGIO PROTOCOLADOR HORA DATADOR ELETRÔNICO, MARCA DIMEP,
MODELO HORODATOR II.

R$ 306,15

14

FUJU

25060

GRAMPEADOR P/240 FL JOCAR, MACAR CONCEPT HEAVY DUTY C240.

R$ 30,88

15

FUJU

15071

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MARCA OPTICON, MODELO POR 3201

R$ 20,75

16

TJ

15904

MESA PARA IMPRESSORA

R$ 57,17

17

TJ

27325

APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL, MARCA INTELBRAS

R$ 22,55

18

TJ

25868

BANCADA TIPO MODULO EM COMPENSADA REVESTIDA EM FORMICA
TEXTURIZADA COM BORDAS BOLEADAS EM MADEIRA.

R$ 245,98

19

TJ

25871

BANCADA TIPO MODULO EM COMPENSADA REVESTIDA EM FORMICA
TEXTURIZADA COM BORDAS BOLEADAS EM MADEIRA.

R$ 401,11

20

FUJU

28010

CAIXA ACÚSTICA, MODELO SPK698, MARCA ITAUTEC.

R$ 0,90

21

TJ

37798

IMPRESSORA TERMICA. MARCA: ZEBRA, MODELO: TPL2844, GARANTIA DE 1
ANO

R$ 951,62

22

TJ

30667

CADEIRA GIRATÓRIA (TIPO DIGITADOR) COM APOIO DE BRAÇO MARCA
FLORENSE REF. 7008.

R$ 141,38

23

TJ

30437

CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO , TIPO SECRETARIA, MARCA FLORENSE REF.
7008.

R$ 112,52

24

TJ

30438

CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, TIPO SECRETARIA, MARCA FLORENSE REF.
7008.

R$ 208,97

25

TJ

30433

CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, TIPO SECRETARIA, MARCA FLORENSE REF.
7008.

R$ 112,52

26

TJ

26230

MESA TIPO ESCRIVANINHA EM MADEIRA COMPENSADO, REVEST. C/LAMINADO
EM MADEIRA CEREJEIRA, MED. 1.80X0.9

R$ 138,26

27

TJ

30671

CADEIRA GIRATÓRIA (TIPO DIGITADOR) COM APOIO DE BRAÇO MARCA
FLORENSE REF. 7008.

R$ 141,38

28

TJ

30672

CADEIRA GIRATORIA (TIPO DIGITADOR) COM APOIO DE BRACO MARCA
FLORENSE REF. 7008.

R$ 141,38

29

FUJU

13925

TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA OPPITZ

R$ 5.149,95

30

FUJU

19879

RELÓGIO PROTOCOLADOR HORA DATADOR ELETRÔNICO, MARCA DIMEP,
MODELO HORODATOR II.

R$ 306,15

31

TJ

27505

RELÓGIO PROTOCOLADOR HORA DATADOR ELETRÔNICO, MARCA .

R$ 1.288,06

32

FUJU

19877

RELÓGIO PROTOCOLADOR HORA DATADOR ELETRÔNICO, MARCA DIMEP,
MODELO HORODATOR II.

R$ 306,15

33

FUJU

13264

CONJUNTO DE CAIXA ACUSTICA PARA COMPUTADOR, COM DUAS CAIXAS
USB, MARCA: ITAUTEC.

R$ 8,85

34

FUJU

28049

CAIXA ACÚSTICA, MODELO SPK698, MARCA ITAUTEC.

R$ 0,90

35

FUJU

28711

MICROCOMPUTADOR, MODELO INFOWAY SM3330, MARCA ITAUTEC.

R$ 118,58

Valor Total

R$ 12.302,22
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EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 049/2017-SA
PROCESSO SEI nº 0000210-95.2017.8.22.8011
1º DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2º DONATÁRIO: Secretaria Municipal De Promoção Da Criança e Do Adolescente (SEMCA)
3º OBJETO: O DOADOR repassa, a título de doação, os bens relacionados a seguir, de acordo com a Lei nº 1.632/2006, desembaraçados
e isentos de ônus, transferindo-os ao patrimônio do DONATÁRIO, que declara aceitá-los.
ASSINARAM O TERMO DE DOAÇÃO: Jean Carlo Silva dos Santos – Secretario Administrativo TJRO e Edi Portolan Representante legal
do Donatário, em 20 de outubro de 2017.
Item

UO

Tombo

Descrição

Valor Depreciado

1

TJ

33994

POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS, TIPO PRESIDENTE
R$ 311,00
MARCA: TECNO2000, MODELO: PC 200ª.

2

TJ

30230

CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, TIPO SECRETARIA, ESPALDAR PEQUENO, MARCA
R$ 139,31
FLORENSE REF. 7203.

3

TJ

25858

BANCADA TIPO MODULO EM COMPENSADA REVESTIDORA EM FÓRMICA
R$ 401,11
TEXTURIZADA COM BORDAS BOLEADAS EM MADEIRA.

4

FUJU

28750

MICROCOMPUTADOR, MODELO INFOWAY SM3330, MARCA ITAUTEC.

5

TJ

30850

MESA TIPO ESCRIVANINHA, MED. 1.25 X0.70 X 0.75 M EM MADEIRA COMPENSADO.
R$ 99,66
COM O3 GAVETAS MARCA MONJO

6

FUJU

37102

IMPRESSORA LASER DUPLEX MONOCROMÁTICA, LEXMARK MS610DN.

R$ 589,56

7

TJ

46283

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, GIROFLEX.

R$ 203,96

Valor Total

R$ 118,58

R$ 1.863,18

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Extrato de Registro de Preços Nº 63 / 2018 - CPL/PRESI/TJRO
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia torna público, o Extrato das Atas de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico n.
079/2018, Processo Administrativo n. 0006507-20.2018.8.22.8000, para aquisição dos seguintes materiais:
Classificação
1ª classificada
Grupo

Item

Razão Social
GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME
Especificação

Livro ata 100 folhas, capa em papelão duro, na cor preta, sem gravura, folhas internas
numeradas, nas medidas mínimas de 20 cm de Largura x 30 cm de Comprimento
(podendo variar +/- 2cm).
Marca: SD
Valor total do item 1: R$ 1.066,80 (um mil e sessenta e seis reais e oitenta centavos).
Fita adesiva dupla face, rolo de papel medindo: 50 mm de largura x 30 m de comprimento.
3
(podendo variar +/- 2 cm).
Marca: EUROCEL.
Valor total do item 3: R$ 3.009,60 (três mil e nove reais e sessenta centavos).
Bobinas de Senha - para Dispensadores de Senhas manual com 2.000 senhas – cor
azul – Rolo de senhas pré - numeradas de altíssima qualidade. Não enroscam no
dispensador e não sai mais de uma senha na puxada. Apresentam senhas de 3 dígitos
4
(duas sequências de 000 a 999, totalizando 2000 senhas por rolo). Utilizadas em
Dispensador de Senhas Bico de Patos. DIMENSÕES: Largura 4cm x Altura 11cm x
Profundidade 11cm.
Marca: DISPLAY.
Valor total do item 4: R$ 514,80 (quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos).
Lapiseira técnica (grafite) com corpo plástico, Tampa e ponta em aço inoxidável com
5
borracha embutida na parte superior, para uso com minas de grafite 0,7mm.
Marca: BRW.
Valor total do item 5: R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais).
-

1

Quant / unid

CNPJ
14.004.528/0001-43
Preço
Preço total
unitário
(R$)
(R$)

120 unidades

8,89

1.066,80

240 unidades

12,54

3.009,60

24 unidades

21,45

514,80

240 unidades

3,15

756,00
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Estilete em corpo plástico, com avanço manual de lâmina, com trava de segurança,
largura da lâmina em aço de 18mm (podendo variar +/- 1mm), usado para cortar: papel,
480 unidades
cartolina, fotos, plásticos.
Marca: MASTERPRINT.
Total do item 9: R$ 811,20 (oitocentos e onze reais e vinte centavos).
-

9

Classificação
1ª classificada
Grupo

Item

Razão Social
HOLANDA PAPELARIA EIRELI
Especificação

Quant / unid

Livro de Protocolo tipo capa dura, com capa de papelão revestido em tecido,
confeccionado em papel apergaminhado, contendo 100 folhas numeradas frente e
2
verso. Comprimento 22cm, Largura 16cm (podendo variar +/- 2cm).
Marca: TILIBRA.
Valor total do item 2: R$ 1.843,20 (um mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos).
Canetas Hidrográficas, embalagens com 12 unidades, tinta lavável na maioria dos
tecidos, tampos na mesma cor da tinta e com respiro anti-asfixiante, pontas macias,
6
duráveis e com fixação adequadas e diâmetro de 8,5 mm (podendo variar +/- 2 mm e
comprimento de 140 mm.
Marca: LEO &LEO.
Valor total do item 6: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
Bloco para recado autoadesivo, removível. Formato: 76 mm x 102 mm, com 100
folhas, gramatura 90gr, acondicionados em embalagem apropriada, protegidos contra
7
umidade.
Marca: JOCAR OFFICE.
Valor total do item 7: R$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais).
Pasta em cartolina lisa (sem desenhos) na cor azul, plastificada, com trilho (grampo) em
plástico, fixados por rebite, medidas mínimas: 340 mm x 230 mm. Gramatura mínima de
8
280 g/m². Distância entre os furos no trilho de 80 mm.
Marca: POLICART.
Valor total do item 8: R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais).

1,69

81

811,20

CNPJ
63.772.925/0001-70
Preço
Preço total
unitário
(R$)
(R$)

240 unidades

7,68

1.843,20

48 unidades

5,00

240,00

3600 unidades

2,10

7.560,00

120 unidades

1,05

126,00

Será de 12 (doze) meses o prazo de validade da(s) Ata(s) de Registro de Preços, contados da data de sua publicação. A(s) Ata(s) de Registro
de Preços estará(ão) disponível(is) na íntegra no site www.tjro.jus.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de
Compras – DEC/TJRO, pelo e-mail: licitacoes@tjro.jus.br, fones: (69) 3217-1372 / 1373, ou na Rua José Camacho, n. 585, Sala 4, Térreo Bairro Olaria, nesta Capital, no horário local das 7h às 13h e das 16h às 18h.
ASSINAM: Juiz Sérgio William Domingues Teixeira - Secretário-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia; Luciana Carolina da Silva
Moreira - Representante legal da empresa Goldserv Comercial Eireli – ME; Francisco Severino Iananes de Oliveira Júnior - Representante
legal da empresa Holanda Papelaria Eireli.
Em 25 de julho de 2018.
Documento assinado eletronicamente por GILDALENE CARVALHO DE PAIVA, Pregoeiro (a), em 30/07/2018, às 12:17,
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 0803087e o código CRC 8F85C248.

Extrato de Registro de Preços Nº 64 / 2018 - CPL/PRESI/TJRO
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia torna público, o Extrato das Atas de Registro de Preços, referente aos Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Pregão Eletrônico n. 073/2018, Processo Administrativo n. 0008206-46.2018.8.22.8000, para aquisição dos seguintes objetos:
Classificação
1ª Classificada
Grupo

Item Especificação

Razão Social
BNP COMERCIAL LTDA
Quant / unid

Caixa plástica 180 litros 89x56x48 cm com Tampa Capacidade: 180 litros.
Dimensões externas LxPxA: 89x56x48,5 cm Dimensões internas LxPxA:
80,5x50,5x46,5 cm (189,0 litros reais) Peso caixa: 7,3 kg Peso caixa e
tampa: 9,2 kg Material: PP – polipropileno Cores: AMARELO Empilhável
3
2.000 un
Permite fácil higienização e esterilização.
Garantia: 1 ano
Marca: MAXICAIXA
Modelo: CAIXA PLÁSTICA 180
TOTAL DO ITEM: R$ 288.000,00)

CNPJ
04.005.280/0001-81
Preço
Preço
total
unitário
(R$)
(R$)

144,00

288.000,00

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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Razão Social
DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA EPP
Especificação

Caixa plástica 180 litros 89x56x48 cm com Tampa Capacidade: 180 litros.
Dimensões externas LxPxA: 89x56x48,5 cm Dimensões internas LxPxA:
80,5x50,5x46,5 cm (189,0 litros reais) Peso caixa: 7,3 kg Peso caixa e tampa:
9,2 kg Material: PP – polipropileno Cores: VERDE Empilhável Permite fácil
1
higienização e esterilização.
Garantia: 1 ano
Marca: JSN
Modelo: CAIXA PLÁSTICA
TOTAL DO ITEM: R$ 272.400,00
Caixa plástica 180 litros 89x56x48 cm com Tampa Capacidade: 180 litros.
Dimensões externas und 1 ano 1000und 2000 und LxPxA: 89x56x48,5 cm
Dimensões internas LxPxA: 80,5x50,5x46,5 cm (189,0 litros reais) Peso caixa:
7,3 kg Peso caixa e tampa: 9,2 kg Material: PP – polipropileno Cores: PRETO
2
Empilhável Permite fácil higienização e esterilização.
Garantia: 1 ano
Marca: JSN
Modelo: CAIXA PLÁSTICA
TOTAL DO ITEM: R$ 248.100,00
Caixa plástica 180 litros 89x56x48 cm com Tampa Capacidade: 180 litros.
Dimensões externas LxPxA: 89x56x48,5 cm Dimensões internas LxPxA:
80,5x50,5x46,5 cm (189,0 litros reais) Peso caixa: 7,3 kg Peso caixa e tampa:
9,2 kg Material: PP – polipropileno Cores: VERMELHO Empilhável Permite fácil
4
higienização e esterilização.
Garantia: 1 ano
Marca: JSN
Modelo: CAIXA PLÁSTICA
TOTAL DO ITEM: R$ 203.985,00
Caixa plástica 180 litros 89x56x48 cm com Tampa Capacidade: 180 litros.
Dimensões externas LxPxA: 89x56x48,5 cm Dimensões internas LxPxA:
80,5x50,5x46,5 cm (189,0 litros reais) Peso caixa: 7,3 kg Peso caixa e tampa:
und 1 ano 400und 800 und 9,2 kg Material: PP – polipropileno Cores: AZUL
5
Empilhável Permite fácil higienização e esterilização.
Garantia: 1 ano
Marca: JSN
Modelo: CAIXA PLÁSTICA
TOTAL DO ITEM: R$ 107.024,00
Caixa plástica 180 litros 89x56x48 cm com Tampa Capacidade: 180 litros.
Dimensões externas LxPxA: 89x56x48,5 cm Dimensões internas LxPxA:
80,5x50,5x46,5 cm (189,0 litros reais) Peso caixa: 7,3 kg Peso caixa e tampa:
9,2 kg Material: PP – polipropileno Cores: CAFÉ Empilhável Permite fácil
6
higienização e esterilização.
Garantia: 1 ano
Marca: JSN
Modelo: CAIXA PLÁSTICA
TOTAL DO ITEM: R$ 44.212,00

Quant / unid

82

CNPJ
05.299.150/0001-61
Preço
unitário Preço total (R$)
(R$)

2.000 un

136,20

272.400,00

2.000 un

124,05

248.100,00

1500 un

135,99

203.985,00

800 un

133,78

107.024,00

350 un

126,32

44.212,00

Será de 12 (doze) meses o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, contados da data de sua publicação. A Ata de Registro de
Preços está disponível na íntegra no site www.tjro.jus.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras –
DEC/TJRO, pelo e-mail: licitacoes@tjro.jus.br, fones: (69) 3217-1373 e (69) 3217-1372, ou na Rua José Camacho, n. 585, Sala 4, Térreo
- Bairro Olaria, nesta Capital, no horário local das 7h às 13h e das 16h às 18h.
ASSINAM: Juiz Sérgio William Domingues Teixeira - Secretário-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, José Roberto Lissoni
- Representante legal da empresa BNP COMERCIAL LTDA e Dorcas Tussi Jacques - Representante legal da empresa DDS COMÉRCIO
DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA EPP.
Em 30 de julho de 2018.
Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO TRINDADE GOMES DE LIMA, Pregoeiro (a), em 30/07/2018, às
12:31, 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 0809443e o código CRC 94482174.

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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Extrato de Registro de Preços Nº 65 / 2018 - CPL/PRESI/TJRO
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia torna público, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao GRUPO 1 do Pregão
Eletrônico n. 065/2018, Processo Administrativo n. 0002758-92.2018.8.22.8000, para aquisição dos seguintes objetos:
Classificação
1ª Classificada
Grupo

Item

Razão Social
VBM EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação

Quant / unid

PORTA PALLETES
Módulo de estruturas reforçadas, metálicas, tipo porta-pallets, medindo 1.000mm (largura)
x 2.300mm (comprimento) x 7.200mm (altura), aptos a suportar uma carga uniformemente
distribuída de 2.400Kg cada. Dimensões do Pallet: 1000mm x 1200mm x 1.400mm, com
1
05 pares de longarinas Tratamento de superfície: Acabamento: deve ser com pintura 164 un
eletrostática em epóxi.
Garantia: 24 meses
Marca: Engesystems
Modelo: Porta Paletes
TÚNEL
Módulo de estruturas reforçadas, metálicas, tipo porta-pallets, medindo 1.000mm (largura)
1
x 2.300mm (comprimento) x 7.200mm (altura), com 03 pares de longarinas superiores.
2
9 un
Garantia: 24 meses
Marca: Engesystems
Modelo: Tunel
TRILHO GUIA PARA EMPILHADEIRA
Conjunto composto por 475,00 metros lineares de trilhos de empilhadeira para colocação
nos porta-paletes do Item 1 deste Anexo. Trilhos em perfis siderúrgicos em “L”medindo
3
4’x4’, com espessura de 5/16’, fixados ao solo por meio de chumbadores químicos.
1 cj
Garantia: 24 meses
Marca: Engesystems
Modelo: Trilho Guia
TOTAL DO GRUPO: R$ 411.766,00

CNPJ
31.885.247/0001-66
Preço unitário Preço
total
(R$)
(R$)

1.999,00

327.836,00

1.770,00

15.930,00

68.000,00

68.000,00

Será de 12 (doze) meses o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, contados da data de sua publicação. A Ata de Registro de
Preços está disponível na íntegra no site www.tjro.jus.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras –
DEC/TJRO, pelo e-mail: licitacoes@tjro.jus.br, fones: (69) 3217-1373 e (69) 3217-1372, ou na Rua José Camacho, n. 585, Sala 4, Térreo
- Bairro Olaria, nesta Capital, no horário local das 7h às 13h e das 16h às 18h.
ASSINAM: Juiz Sérgio William Domingues Teixeira - Secretário-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e José Cleimar Corrêa
Sena - Representante legal da empresa VBM EQUIPAMENTOS LTDA.
Em 30 de julho de 2018.
Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO TRINDADE GOMES DE LIMA, Pregoeiro (a), em 30/07/2018, às
12:37, 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 0809472e o código CRC DA061B4A.

Extrato de Termo Aditivo
REPUBLICAÇÃO POR ERRO MATERIAL
3º TERMO ADITIVO Nº 76/2018
1 – CONTRATADA: RESTAURANTE E LANCHONETE CAROL’S LTDA - ME.
2 - PROCESSO: 0311/0108/18
3 - OBJETO: Acréscimo de 6,74% ao Contrato nº 030/2016, cujo objeto é fornecimento de refeições do tipo almoço/jantar (no sistema self
service), bem como lanches e refrigerantes no atendimento às necessidades do Tribunal do Júri, Operação Justiça Rápida, Projeto Ressoar,
Mutirão Carcerário e Projetos Estratégicos na comarca de Machadinho D’Oeste .
4 – VIGÊNCIA: A partir da data da última assinatura pelas partes em 25/07/2018 até 29/03/2019
5 – VALOR: R$ 1.794,00, fica alterado o valor total estimado do Contrato n° 030/2016 de R$ 26.601,72 para R$ 28.395,72
6 – NOTA DE EMPENHO: 2018NE01049.
7 - RECURSOS: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários.
8 - FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 02.122.2067.2071
9 - ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.
10 - DAS CLÁUSULAS VIGENTES: Exceto o disposto no presente Termo Aditivo, permanecem inalteradas e em plena vigência as demais
Cláusulas e subitens constantes no Contrato n° 030/2016.
11 – ASSINAM: Desembargador Renato Martins Mimessi – Presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Rondônia e Carlos Roberto
Assis de Miranda – Representantes Legais.
Documento assinado eletronicamente por FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS, Diretor (a) de Departamento em Substituição,
em 30/07/2018, às 12:34, 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 0809444e o código CRC F6E7232A.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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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PROCESSO n. 0008432-51.2018.8.22.8000
PREGÃO ELETRÔNICO 062/2018
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado da licitação, que tem por objeto o registro de preços,
pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual fornecimento de Material de Consumo (copo descartável para água), para atender às necessidades do Poder
Judiciário do Estado de Rondônia, teve como vencedora a seguinte empresa:
Empresa: STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME
Item 1: R$ 97.200,00

Valor total: R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais).
Porto Velho-RO, 30 de julho de 2018.
Gildalene Carvalho de Paiva
Pregoeiro

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIAS
Portaria SGP Nº 511/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta no processo eletrônico SEI 0002084-14.2018.8.22.8001,
R E S O L V E:
CONVALIDAR, excepcionalmente, a prestação de serviços extraordinários aos servidores abaixo relacionados, lotados no Cartório da Vara de
Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO, em razão do cadastramento dos processos de execução penal no Sistema Banco
Nacional de Mandados de Prisão 2.0, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no período de 04 a 10/05/2018, num total de 30 (trinta) horas.
I - Considerando a existência da disponibilidade orçamentária, autorizo, ainda, o pagamento das horas extras efetivamente prestadas, aos servidores
que não exercem cargo comissionado ou função gratificada, nos exatos termos do §2º do art. 1º da Resolução n. 021/2012-PR, e parágrafo único, do art. 2º
da Instrução n. 006/2012-PR, condicionado à apresentação da folha de frequência devidamente assinada pela chefia imediata.

Cadastro
2066505
2069121
2062259
2042487
2070324
2071762
2071908
2072076

Servidor
CLAUDENIR RODRIGUES NASCIMENTO
JEIELE CRISTINE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
MARCOS DE PAULA SILVA
MARIA ONETE DE OLIVEIRA ENES
MAYCKON DAVID SILVA PAIVA
MATHEUS FERREIRA VEIGA
JÉSSICA THAIS NASCIMENTO SANTOS RUFINO
AMANDA REGINA DANTAS DOS SANTOS

Cargo/Função
Técnico Judiciário
Técnico Judiciário
Técnico Judiciário
Técnico Judiciário
Técnico Judiciário
Técnico Judiciário
Técnico Judiciário
Técnico Judiciário

II - Aos demais servidores que exercem função gratificada ou cargo em comissão, autorizo a conversão das horas trabalhadas em banco de horas,
com fundamento nos §§1º e 2º do art. 6º da Instrução n. 001/2017-PR.

Cadastro
2064812
2071401
2046148
2044692

Servidor
JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO
LEONARDO VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA
VAGNER RODRIGUES CHAGAS
SAMUEL EDUARDO DA SILVA

Cargo/Função
Chefe de Serviço de Cartório
Técnico Judiciário
Diretor de Cartório
Chefe de Serviço de Cartório

Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por JEAN CARLO SILVA DOS SANTOS, Secretário de Gestão de Pessoas, em
27/07/2018, às 19:37, 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 0806953e o código CRC A9F1C8F6.

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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Portaria SGP Nº 512/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta no processo eletrônico SEI 0003003-03.2018.8.22.8001,
R E S O L V E:
AUTORIZAR, excepcionalmente, a prestação de serviços extraordinários aos servidores abaixo relacionados, lotados no Cartório da
Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Velho/RO, em razão do recadastramento de todos os mandados
de prisão que aguardam cumprimento bem como o cadastramento de todos os condenados que cumprem pena presos, no novo Banco
Nacional de Monitoramento de Prisão (2.0), no período de 04/05 a 31/08/2018, num total de 180 (cento e oitenta) horas.
I - Considerando a existência da disponibilidade orçamentária, autorizo, ainda, o pagamento das horas extras efetivamente prestadas,
aos servidores que não exercem cargo comissionado ou função gratificada, nos exatos termos do §2º do art. 1º da Resolução n. 021/2012PR, e parágrafo único, do art. 2º da Instrução n. 006/2012-PR, condicionado à apresentação da folha de frequência devidamente assinada
pela chefia imediata.
Cadastro

Servidor

Cargo/Função

2067838

VALÉRIA JOHN

Técnico Judiciário

2062585

SAMARA DOS SANTOS CÔRTES

Técnico Judiciário

2072076

AMANDA REGINA DANTAS DOS SANTOS

Técnico Judiciário

2071908

JÉSSICA THAIS NASCIMENTO SANTOS RUFINO

Técnico Judiciário

II - Aos demais servidores que exercem função gratificada ou cargo em comissão, autorizo a conversão das horas trabalhadas em
banco de horas, com fundamento nos §§1º e 2º do art. 6º da Instrução n. 001/2017-PR.
Cadastro

Servidor

Cargo/Função

2036444

ANA ZÉLIA VAZ DE OLIVEIRA

Diretor de Cartório

2052512

GEAN CARLOS ARRUDA LEMOS

Chefe de Serviço de Cartório

Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por JEAN CARLO SILVA DOS SANTOS, Secretário de Gestão de Pessoas, em
27/07/2018, às 19:37, 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 0807129e o código CRC 88D6B3E4.

Portaria SGP Nº 513/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta no processo eletrônico SEI 0000668-39.2017.8.22.8003,
R E S O L V E:
CONVALIDAR a realização de serviço extraordinário ao servidor GILBERTO ALVES DE SOUZA, cadastro 2038099, Auxiliar
Operacional, padrão 18, na especialidade de Serviços Gerais, exercendo a função gratificada de Chefe de Núcleo II - FG4, lotado no Núcleo
de Informática da Comarca de Jaru/RO, razão do acompanhamento de instalação de Acces Point na comarca, no dia 06/10/2017, num total
de 5 (cinco) horas e 30 (trinta) minutos, sendo convertido as horas trabalhadas em banco de horas, com fundamento nos §§1º e 2º do art. 6º
da Instrução n. 001/2017-PR, condicionado à apresentação da folha de frequência devidamente assinada pela chefia imediata.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por JEAN CARLO SILVA DOS SANTOS, Secretário de Gestão de Pessoas, em
27/07/2018, às 19:37, 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 0807219e o código CRC 79FC2603.

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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ordem dos advogados do brasil
EDITAL DE JULGAMENTO Nº 05/2018/TED/OAB/RO.
Pelo presente edital, ficam notificados para cumprir o disposto no
§ 3º e 4º do art. 60 do Código de Ética e Disciplina, as partes e
seus procuradores abaixo, bem como seus defensores dativos,
devendo comparecer à Sessão de Julgamento do Tribunal de Ética
e Disciplina da OAB/RO, que sera realizado no dia 24 de agosto
de 2018 OAB/RO, Pleno às 14h e as Turmas às 15:30h, na sede
da OAB/RO, sito à Rua Paulo Leal, 1300 – Nossa Senhora das
Graças, nesta Capital.
PLENO: 14:00H
Processo nº 22.0000.2017.005657-6
Representante: Jheferson da Silva Domingues Fernandes e Jessica
Coimbra Garcia Fernandes
Representado: L.C.O OAB/RO 1032
Defensor Dativo: Suelen Roumiê de Souza OAB/RO 9292
Relator: Sérgio Martins OAB/RO 3215
Consulta:22.0000.2018.001303-6
Consultado: Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RO
Relator do voto divergente: Valeriano Leão de Camargo
Processo nº 22.0000.2018.004584-2
Representante: Ex. Oficio TED/OAB/RO
Representados(as): A.L.S OAB/RO 1005-E, L.E.G. OAB/RO 5260,
M.S.L. OAB/RO 7625, R.V.P. OAB/RO 6461, T.F.C. OAB/RO 7934
W.M.S. OAB/RO 1057
Relator: Valeriano Leão de Camargo
1ª TURMA
Processo nº 22.0000.2016.00082-8
Representante: Leandro Fernandes de Souza OAB/RO 7135
Representados: A.A.S.D OAB/RO 596 e P.J.S.D OAB/RO 6650
Objeto: Embargos de Declaração
Relator(a) Mary Terezinha de Souza dos Santos Ramos OAB/RO
1994
Processo nº 157/2015 – 22.0000.2018.002585-0
Representante: Reginaldo Albuquerque de Farias
Representado(a): F.H.T.O OAB/RO 2003
Defensor Dativo: Suelen Roumiê de Souza OAB/RO 9292
Relator(a): Louise Souza dos Santos Haufe OAB/RO 3221
Processo nº 190/2014 – 22.0000.2018.002603-7
Representante: Flávio dos Santos
Representado(a): A.F.A OAB/RO 3780 e R.H.M. OAB/RO 3771
Defensor Dativo: Castiel Ferreira de Paula OAB/RO 8063
Relator(a): Cristhianne Paula Cremonese OAB/RO 2470
Processo nº 112/2014 – 22.0000.2018.002949-9
Representante: Ex. Of. nº 726/2014/VEP
Representado(a): R.V.L. 4545 e T.A.B. OAB/RO 5582
Relator(a): Helena Maria Piemonte Pereira Debowski OAB/RO
2476
Processo nº 251/2014 - 22.0000.2017.001570-9
Representante: Rogerio dos Santos Peres
Advogado(a): Rosimeiry Maria de Lima OAB/RO 2504
Representado(a): S.P.C.J OAB/RO 3933
Defensor Dativo: Suelen Roumiê de Souza OAB/RO 9292
Relator(a): Antonio Pereira da Silva OAB/RO 802
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2ª TURMA
Processo nº 593/2013 – 22.0000.2018.002322-6
Representante: Ex. Of. nº 012/2013-GAB – V.C
Representado(a): T.M.M OAB/RO 3515
Adv.(a): João Diego Rafhael Cursino Bomfim OAB/RO 3669 e
Vincius Soares Souza OAB/RO 4926
Relator(a): Douglas Tadeu Chiquetti OAB/RO 3946
Processo nº 191/2013 – 22.0000.2018.003497-4
Representante: Raimundo Jose Rodrigues da Costa
Representado(a): F.H.T.O. OAB/RO 3515
Relator(a): Douglas Tadeu Chiquetti OAB/RO 3946
Processo nº 120/2014 – 22.0000.2018.002630-4
Representante: Lana Reis Auto Peças Ltda-ME
Representante Legal: Péricles dos Santos Torres
Representados(as): A.D.C.J. OAB/GO 26.472, T. O.S. 4199 e
W.M.M.C. OAB/RO 4769
Defensor(a)Dativo(a): Castiel Ferreira de Paula OAB/RO 8063
Relator(a): Julyanderson Pozo OAB/RO 4131
3ª TURMA
Processo nº 165/2016 – 22.0000.2018.002608-6
Representante: Francisco de Assis Gonzaga
Representado(a): L.R.S.S OAB/RO 4485
Defensor(a) Dativo(a): Suelen Roumiê de Souza OAB/RO 9292
Relator(a): Márcio Pereira Bassani OAB/RO 1699
Processo nº 167/2014 – 22.0000.2018.002317-8
Representante: Ex.Of nº 232/2014 – 1ª V. C/ Guajará-Mirim
Representado(a): R.R.R OAB/RO 1659
Relator(a): Leandro Vicente Low Lopes OAB/RO 785
4ª TURMA
Processo nº 22.0000.2017.000420-6
Representação: Helio Fernandes Moreno OAB/RO 227-B
Representado(a): J.L.C. OAB/RO 798 e C.P.H.M OAB/RO 1013
Relator(a): Luis Ferreira Cavalcante OAB/RO 2790
Processos nº 230/2015 – 22.0000.2018.003600-8
Representação: Ex. Of. GAB nº 79/2015VT/MDO/RO
Representado: M. R. F. OAB/RO 1453
Relator(a): Max Miliano Prenszler Costa OAB/RO 5723
Processo nº 22.0000.2016.001980-9
Representante: Of. nº 721/1ºVC/2016/PJERO/São Francisco
Guaporé
Representado: J. C.S. OAB/RO 3262
Relator(a): Gleicy Maciel Casagrande OAB/RO 3276
Processo nº 007/2014
Representante: Ex. Of. nº 1785/13/2ª V.Crim./Ariquemes
Representado: M.A.A.G. OAB/RO 4458
Defensor(a)Dativo(a): Castiel Ferreira de Paula OAB/RO 8063
Relator(a): Sérgio Martins OAB/RO 3215
Porto Velho, 24 de julho de 2018.
Douglas Tadeu Chiquetti
Secretário Geral e Corregedor
do TED-OAB/RO

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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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
RONDÔNIA
PORTARIA Nº 177/PGJ
21 DE FEVEREIRO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido no Feito Administrativo
nº 2017001120007539,
R E S O L V E:
Art. 1º DESIGNAR a servidora MARLUCE DA SILVA BORGES,
cadastro nº 43768, ocupante do cargo efetivo de Técnico
Administrativo, para atuar como gestora do Contrato nº 39/2017PGJ, firmado entre a Empresa AXA SEGUROS S.A. e o MP/RO, a
partir de 14.02.2018.
Art. 2º DESIGNAR o servidor LEANDRO MICHELETTI, cadastro
nº 44048, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo
e do cargo comissionado de Chefe de Departamento Material e
Patrimônio, para atuar como fiscal do Contrato referido no artigo
anterior,
partir de 14.02.2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 876/PGJ
25 de julho de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em exercício, no uso de
suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo SEI
nº 19.25.110000947.0000690/2018-83,
R E S O L V E:
EXCLUIR, a partir de 08/02/2018, o adicional de insalubridade
do servidor JOSIMAR ARAUJO DA SILVA, cadastro nº 4446-8,
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Manutenção, concedido
mediante Portaria nº 0762, de 12/07/2013, publicada no Diário da
Justiça nº 130, de 18/07/2013.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
PORTARIA nº 877/PGJ
25 de julho de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido no Processo SEI nº
19.25.110000979.0007274/2018-76,
AUTORIZA o deslocamento do Promotor de Justiça GERSON
MARTINS MAIA, cadastro nº 20842, no período de 15 a 18 de
agosto de 2018, à cidade de Cuiabá (MT), para participar do VIII
Encontro Estadual do Tribunal do Júri do Ministério Público do Mato
Grosso, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto do 2018,
concedendo-lhe passagens aéreas e o pagamento de 3 ½ (três e
meia) diárias para o custeio das despesas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
PORTARIA nº 879/PGJ
25 de julho de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, no uso de
suas atribuições legais e considerando o contido no Processo nº
19.25.110000955.0007176/2018-13,
RESOLVE:
I - AUTORIZAR o deslocamento do Procurador de Justiça
ILDEMAR KUSSLER, cadastro nº 20370, para participar do 35º
Encontro do Ministério Público de Santa Catarina, com o tema
“Avanços, conquistas e desafios: O Ministério Público e os 30
anos de Constituição Federal”, que acontecerá no período de 23
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a 26 de agosto de 2018, na cidade de Gaspar (SC), e de reuniões
no Congresso Nacional, que abordarão os projetos em trâmite
referentes ao Ministério Público Brasileiro, que acontecerão em
Brasília (DF), no período de 27 a 30 de agosto de 2018.
II - CONCEDER ao Procurador de Justiça mencionado no item
anterior, passagens aéreas, trecho Porto Velho/Navegantes/
Brasília/Porto Velho, com deslocamento no dia 22 de agosto
de 2018, e o pagamento de 6 (seis) diárias para o custeio das
despesas.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
PORTARIA nº 887/PGJ
26 de julho de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, no uso
de suas atribuições legais e considerando o contido no Processo
19.25.110000970.0007332/2018-11,
RESOLVE:
AUTORIZAR o deslocamento do Promotor de Justiça
HÉVERTON ALVES DE AGUIAR, cadastro nº 20900, Ouvidor
do Ministério Público do Estado de Rondônia, à cidade de Brasília
(DF), no período de 9 a 14 de setembro de 2018, em razão das
Convocações nº 02/2018/GPCNOMP e 09/2018/GPCNOMP da
Presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério
Público, para participar da 2ª e 9ª Reunião Extraordinária do
Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público, que serão
realizadas no período de 10 a 14 de setembro de 2018, concedendolhe passagens aéreas e o pagamento de 5 (cinco) diárias para o
custeio de suas despesas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
PORTARIA nº 892/PGJ
26 DE JULHO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em exercício, no
uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso I, nº 37 do
art. 45 da Lei Complementar nº 93, de 03/11/1993, e em razão
de aprovação obtida no Concurso Público aberto pelo Edital nº
47/2011, homologado pelo Edital republicado no Diário da Justiça
nº 228, de 12/12/2011, e, ainda, o Mandado de Segurança nº
0801347-90.2016.8.22.0000, bem como o contido no Processo SEI
nº 19.25.110001050.0007206/2018-69.
R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR a candidata ROSANA CRISTINA KOPPENHAGEN,
RG 81569061 SSP/PR, aprovada em 1º lugar, para ocupar o cargo
efetivo de Analista de Informações e Pesquisas, na Promotoria de
Rolim de Moura, referência MP-NS-01, do Quadro Permanente
de Pessoal Administrativo do Ministério Público do Estado de
Rondônia, previsto na Lei Complementar n. 303, de 26/07/2004.
Art. 2º No ato da posse a candidata nomeada deverá apresentar os
seguintes documentos:
I - Original e cópia da certidão de nascimento ou casamento;
II - Cópia da Carteira de Identidade e CPF (autenticadas em
cartório);
III - Original e cópia da carteira de PIS/PASEP ou declaração de
que não os possua;
IV - Original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social –
CTPS, caso não possua inscrição de PIS/PASEP;
V - Original e cópia do título eleitoral e comprovante que está quite
com a Justiça Eleitoral;
VI - Original e cópia da certidão de nascimento dos dependentes;
a) (Se for o caso) Requerimento de inclusão dos dependentes para
dedução do Imposto de Renda;
b) Caso o dependente seja universitário a alínea “a” deverá ser
acompanhada da declaração de matrícula acadêmica a ser
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renovada no início de cada semestre letivo para continuidade da
dedução;
VII - Cópia do cartão de vacina dos dependentes menores de 05
(cinco) anos de idade;
VIII - Original e cópia do certificado de reservista;
IX - 1 (uma) foto 3x4;
X - Cópia do comprovante de residência;
XI - Certidão Negativa da Fazenda Pública do Estado de Rondônia,
expedida pela Secretaria de Estado de Finanças do Estado de
Rondônia (Original);
XII - Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia(Original);
XIII - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, Estadual (1ª e
2ª Instância) e Federal (Original);
XIV - Certidão Negativa de Ação Civil na Justiça Comum, Estadual
(1ª e 2ª Instância) e Federal (Original);
XV - Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante a
apresentação dos seguintes exames médicos:
a. Raios-X total da coluna com laudo radiológico (exceto para
grávida);
b. Laudo Ortopédico (baseado no exame geral da candidata e nos
Raios-X de coluna total);
c. Laudo Psiquiátrico;
d. Avaliação Ginecológica incluindo a apresentação de exames
de Colpocitologia Oncótica e Parasitária, Ultra-sonografia Pélvica,
Ultra-sonografia das Mamas (após os 40 anos de idade a Utrasonografia das Mamas deve ser substituída pela Mamografia com
respectivo Laudo do Radiologista) (somente para mulheres);
e. Laudo Dermatoneurológico;
f. Laudo Oftalmológico;
g. Laudo Cardiológico detalhado no exame geral da candidata e
no Eletrocardiograma e com ECG acompanhado da respectiva
interpretação;
h. Raios-X do Tórax em PA com laudo radiológico (exceto para
grávidas);
i. Sangue: VDRL – Glicemia – Hemograma – Ácido Úrico – Ureia –
Creatinina – Lipidograma – Machado Guerreiro (Chagas) – TGP e
TGO – HBSAg – AntiHBS – AntiHCV;
j. Escarro: BAAR;
k. Urina: EAS e Toxicologia (Cocaína e Maconha);
l. Laudo de Clínico Geral baseado no exame geral da candidata e
nos exames listados nos itens h, i, j, k e m; e
m. PSA Total (para homens acima de 40 anos).
XV.I - A critério da junta médica poderá ser solicitado à candidata a
realização de outros exames complementares;
XVI - Declaração de acumulação ou não de cargo público, expedida
pela própria candidata (com firma reconhecida);
XVII - Cópia do Diploma e Histórico Escolar que comprove
a escolaridade e habilitação exigida para ingresso no cargo
(autenticadas em cartório);
XVIII - Cópia da última declaração de Imposto de Renda ou de
isenta, não possuindo, declarar os bens que possui;
XIX - Cópia do recibo de entrega da última declaração de bens e
rendas ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
XX – Declaração de Raça;
XXI - Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública,
as penalidades que a incompatibilize para nova investidura em
cargo público em decorrência de processo administrativo disciplinar
ou ter sido condenada por sentença judicial com trânsito em julgado
na qual conste expressamente a perda do cargo, função pública ou
mandato eletivo;
XXII - Comprovante de qualificação cadastral sem pendências a
ser emitido no site <http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/
pages/index.xhtml>; e
XXIII - Números de telefones para contato.
Art. 3º A posse da candidata constante no artigo 1º desta Portaria
efetivar-se-á após a apresentação dos documentos referidos no
artigo anterior e no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação
do ato de nomeação, conforme dispõe do § 1º do artigo 17 da Lei
Complementar n. 68, de 09 de dezembro de 1992.
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Art. 4º Fica sem efeito a nomeação da candidata referida nesta
Portaria, caso não apresente os documentos constantes do artigo
2º, assim como tome posse e não entre em efetivo exercício no
prazo de 30 (trinta) dias, salvo por motivo justificado previamente
nos termos da Lei.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
PORTARIA nº 894/PGJ
26 DE JULHO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em exercício, no
uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso I, nº 37 do
art. 45 da Lei Complementar nº 93, de 03/11/1993, e em razão
de aprovação obtida no Concurso Público aberto pelo Edital nº
47/2011, homologado pelo Edital republicado no Diário da Justiça
nº 228, de 12/12/2011, e, ainda, o Mandado de Segurança nº
0801335-76.2016.8.22.0000, bem como o contido no Processo SEI
nº 19.25.110001050.0006164/2018-90.
R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR o candidato ALEXANDRE CHAVES MACIEL,
RG 541945 SSP/RO, aprovado em 1º lugar, para ocupar o cargo
efetivo de Analista em Engenharia Florestal, na Promotoria de JiParaná, referência MP-NS-01, do Quadro Permanente de Pessoal
Administrativo do Ministério Público do Estado de Rondônia,
previsto na Lei Complementar n. 303, de 26/07/2004.
Art. 2º No ato da posse o candidato nomeado deverá apresentar os
seguintes documentos:
I - Original e cópia da certidão de nascimento ou casamento;
II - Cópia da Carteira de Identidade e CPF (autenticadas em
cartório);
III - Original e cópia da carteira de PIS/PASEP ou declaração de
que não os possua;
IV - Original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social –
CTPS, caso não possua inscrição de PIS/PASEP;
V - Original e cópia do título eleitoral e comprovante que está quite
com a Justiça Eleitoral;
VI - Original e cópia da certidão de nascimento dos dependentes;
a) (Se for o caso) Requerimento de inclusão dos dependentes para
dedução do Imposto de Renda;
b) Caso o dependente seja universitário a alínea “a” deverá ser
acompanhada da declaração de matrícula acadêmica a ser
renovada no início de cada semestre letivo para continuidade da
dedução;
VII - Cópia do cartão de vacina dos dependentes menores de 05
(cinco) anos de idade;
VIII - Original e cópia do certificado de reservista;
IX - 1 (uma) foto 3x4;
X - Cópia do comprovante de residência;
XI - Certidão Negativa da Fazenda Pública do Estado de Rondônia,
expedida pela Secretaria de Estado de Finanças do Estado de
Rondônia (Original);
XII - Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia(Original);
XIII - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, Estadual (1ª e
2ª Instância) e Federal (Original);
XIV - Certidão Negativa de Ação Civil na Justiça Comum, Estadual
(1ª e 2ª Instância) e Federal (Original);
XV - Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante a
apresentação dos seguintes exames médicos:
a. Raios-X total da coluna com laudo radiológico (exceto para
grávida);
b. Laudo Ortopédico (baseado no exame geral da candidata e nos
Raios-X de coluna total);
c. Laudo Psiquiátrico;
d. Avaliação Ginecológica incluindo a apresentação de exames
de Colpocitologia Oncótica e Parasitária, Ultra-sonografia Pélvica,
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Ultra-sonografia das Mamas (após os 40 anos de idade a Utrasonografia das Mamas deve ser substituída pela Mamografia com
respectivo Laudo do Radiologista) (somente para mulheres);
e. Laudo Dermatoneurológico;
f. Laudo Oftalmológico;
g. Laudo Cardiológico detalhado no exame geral da candidata e
no Eletrocardiograma e com ECG acompanhado da respectiva
interpretação;
h. Raios-X do Tórax em PA com laudo radiológico (exceto para
grávidas);
i. Sangue: VDRL – Glicemia – Hemograma – Ácido Úrico – Ureia –
Creatinina – Lipidograma – Machado Guerreiro (Chagas) – TGP e
TGO – HBSAg – AntiHBS – AntiHCV;
j. Escarro: BAAR;
k. Urina: EAS e Toxicologia (Cocaína e Maconha);
l. Laudo de Clínico Geral baseado no exame geral da candidata e
nos exames listados nos itens h, i, j, k e m; e
m. PSA Total (para homens acima de 40 anos).
XV.I - A critério da junta médica poderá ser solicitado ao candidato
a realização de outros exames complementares;
XVI - Declaração de acumulação ou não de cargo público, expedida
pelo próprio candidato (com firma reconhecida);
XVII - Cópia do Diploma e Histórico Escolar que comprove
a escolaridade e habilitação exigida para ingresso no cargo
(autenticadas em cartório);
XVIII - Cópia da última declaração de Imposto de Renda ou de
isenta, não possuindo, declarar os bens que possui;
XIX - Cópia do recibo de entrega da última declaração de bens e
rendas ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
XX – Declaração de Raça;
XXI - Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública,
as penalidades que a incompatibilize para nova investidura em
cargo público em decorrência de processo administrativo disciplinar
ou ter sido condenada por sentença judicial com trânsito em julgado
na qual conste expressamente a perda do cargo, função pública ou
mandato eletivo;
XXII - Comprovante de qualificação cadastral sem pendências a
ser emitido no site <http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/
pages/index.xhtml>; e
XXIII - Números de telefones para contato.
Art. 3º A posse do candidato constante no artigo 1º desta Portaria
efetivar-se-á após a apresentação dos documentos referidos no
artigo anterior e no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação
do ato de nomeação, conforme dispõe do § 1º do artigo 17 da Lei
Complementar n. 68, de 09 de dezembro de 1992.
Art. 4º Fica sem efeito a nomeação do candidato referida nesta
Portaria, caso não apresente os documentos constantes do artigo
2º, assim como tome posse e não entre em efetivo exercício no
prazo de 30 (trinta) dias, salvo por motivo justificado previamente
nos termos da Lei.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
PORTARIA nº 895/PGJ
26 DE JULHO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em exercício, no
uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso I, nº 37 do
art. 45 da Lei Complementar nº 93, de 03/11/1993, e em razão
de aprovação obtida no Concurso Público aberto pelo Edital nº
47/2011, homologado pelo Edital republicado no Diário da Justiça
nº 228, de 12/12/2011, e, ainda, o Mandado de Segurança nº
0802393-17.2016.8.22.0000, bem como o contido no Processo SEI
nº 19.25.110001050.0007205/2018-69,
R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR a candidata TAUANA BOONE VILLA, RG
386323598 SSP/SP, aprovada em 2º lugar, para ocupar o cargo
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efetivo de Analista em Psicologia, na Promotoria de Cacoal,
referência MP-NS-01, do Quadro Permanente de Pessoal
Administrativo do Ministério Público do Estado de Rondônia,
previsto na Lei Complementar n. 303, de 26/07/2004.
Art. 2º No ato da posse a candidata nomeada deverá apresentar os
seguintes documentos:
I - Original e cópia da certidão de nascimento ou casamento;
II - Cópia da Carteira de Identidade e CPF (autenticadas em
cartório);
III - Original e cópia da carteira de PIS/PASEP ou declaração de
que não os possua;
IV - Original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social –
CTPS, caso não possua inscrição de PIS/PASEP;
V - Original e cópia do título eleitoral e comprovante que está quite
com a Justiça Eleitoral;
VI - Original e cópia da certidão de nascimento dos dependentes;
a) (Se for o caso) Requerimento de inclusão dos dependentes para
dedução do Imposto de Renda;
b) Caso o dependente seja universitário a alínea “a” deverá ser
acompanhada da declaração de matrícula acadêmica a ser
renovada no início de cada semestre letivo para continuidade da
dedução;
VII - Cópia do cartão de vacina dos dependentes menores de 05
(cinco) anos de idade;
VIII - Original e cópia do certificado de reservista;
IX - 1 (uma) foto 3x4;
X - Cópia do comprovante de residência;
XI - Certidão Negativa da Fazenda Pública do Estado de Rondônia,
expedida pela Secretaria de Estado de Finanças do Estado de
Rondônia (Original);
XII - Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia(Original);
XIII - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, Estadual (1ª e
2ª Instância) e Federal (Original);
XIV - Certidão Negativa de Ação Civil na Justiça Comum, Estadual
(1ª e 2ª Instância) e Federal (Original);
XV - Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante a
apresentação dos seguintes exames médicos:
a. Raios-X total da coluna com laudo radiológico (exceto para
grávida);
b. Laudo Ortopédico (baseado no exame geral da candidata e nos
Raios-X de coluna total);
c. Laudo Psiquiátrico;
d. Avaliação Ginecológica incluindo a apresentação de exames
de Colpocitologia Oncótica e Parasitária, Ultra-sonografia Pélvica,
Ultra-sonografia das Mamas (após os 40 anos de idade a Utrasonografia das Mamas deve ser substituída pela Mamografia com
respectivo Laudo do Radiologista) (somente para mulheres);
e. Laudo Dermatoneurológico;
f. Laudo Oftalmológico;
g. Laudo Cardiológico detalhado no exame geral da candidata e
no Eletrocardiograma e com ECG acompanhado da respectiva
interpretação;
h. Raios-X do Tórax em PA com laudo radiológico (exceto para
grávidas);
i. Sangue: VDRL – Glicemia – Hemograma – Ácido Úrico – Ureia –
Creatinina – Lipidograma – Machado Guerreiro (Chagas) – TGP e
TGO – HBSAg – AntiHBS – AntiHCV;
j. Escarro: BAAR;
k. Urina: EAS e Toxicologia (Cocaína e Maconha);
l. Laudo de Clínico Geral baseado no exame geral da candidata e
nos exames listados nos itens h, i, j, k e m; e
m. PSA Total (para homens acima de 40 anos).
XV.I - A critério da junta médica poderá ser solicitado à candidata a
realização de outros exames complementares;
XVI - Declaração de acumulação ou não de cargo público, expedida
pela própria candidata (com firma reconhecida);
XVII - Cópia do Diploma e Histórico Escolar que comprove
a escolaridade e habilitação exigida para ingresso no cargo
(autenticadas em cartório);
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XVIII - Cópia da última declaração de Imposto de Renda ou de
isenta, não possuindo, declarar os bens que possui;
XIX - Cópia do recibo de entrega da última declaração de bens e
rendas ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
XX – Declaração de Raça;
XXI - Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública,
as penalidades que a incompatibilize para nova investidura em
cargo público em decorrência de processo administrativo disciplinar
ou ter sido condenada por sentença judicial com trânsito em julgado
na qual conste expressamente a perda do cargo, função pública ou
mandato eletivo;
XXII - Comprovante de qualificação cadastral sem pendências a
ser emitido no site <http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/
pages/index.xhtml>; e
XXIII - Números de telefones para contato.
Art. 3º A posse da candidata constante no artigo 1º desta Portaria
efetivar-se-á após a apresentação dos documentos referidos no
artigo anterior e no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação
do ato de nomeação, conforme dispõe do § 1º do artigo 17 da Lei
Complementar n. 68, de 09 de dezembro de 1992.
Art. 4º Fica sem efeito a nomeação da candidata referida nesta
Portaria, caso não apresente os documentos constantes do artigo
2º, assim como tome posse e não entre em efetivo exercício no
prazo de 30 (trinta) dias, salvo por motivo justificado previamente
nos termos da Lei.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
PORTARIA nº 898/PGJ
27 DE JULHO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em exercício, no uso de
suas atribuições legais, considerando o disposto no Processo SEI
nº 19.25.110000980.0006681/2018-75,
R E S O L V E:
EXONERAR, a pedido, com fulcro no inciso II art. 42 da Lei
Complementar nº 68, de 09/12/1992, a servidora TAMILE TAVARES
MATHIAS LOPES NOGUEIRA, cadastro nº 5289-4, do cargo
comissionado de Assessor Jurídico, código 703.6, MP-DAS-6, do
Quadro Administrativo do Ministério Público de Rondônia, com
efeitos a partir de 11/07/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
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cadastro nº 21792, referentes ao plantão ministerial do 2º semestre
de 2017 (período aquisitivo - 2 a 9/7/2018), nos termos do art. 16,
da Resolução Conjunta nº 001/2016/PGJ-CG, art. 12, da Resolução
Conjunta nº 001/2017/PGJ-CG, e o disposto na Decisão SEI nº
356/PGJ.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
PORTARIA nº 901/PGJ
27 de julho de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido no Processo nº
19.25.110000942.0007281/2018-63,
RESOLVE:
CONCEDER ao Promotor de Justiça PEDRO WAGNER PEREIRA
JUNIOR, cadastro nº 21578, 30 (trinta) dias de férias acumuladas,
referentes ao 2º semestre de 2017, e, por imperiosa necessidade
de serviço, converter o benefício em pecúnia, nos termos da LCE
nº 789/2014, a ser pago conforme o disposto na Decisão SEI nº
352/2018-PGJ e disponibilidade financeira.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
PORTARIA nº 902/PGJ
27 de julho de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, no uso de
suas atribuições legais e considerando o contido no Processo nº
19.25.110001024.0004383/2018-14,
RESOLVE:
REVOGAR, com efeitos retroativos a partir de 11 de junho de 2018,
a Portaria nº 0565/2015-PGJ, publicada no Diário da Justiça nº 084,
de 11 de maio de 2015, que designou o Promotor de Justiça FÁBIO
AUGUSTO NEGREIROS PARENTE CAPELA SAMPAIO, cadastro
nº 21830, à função de Coordenador da Promotoria de Justiça de
Santa Luzia do Oeste.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício

PORTARIA nº 899/PGJ
27 de julho de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido no Processo nº
19.25.110000967.0007276/2018-78,
RESOLVE:
INDENIZAR, nos termos do art. 4º, caput, da Lei Complementar
Estadual nº 941/2017, e o disposto na Decisão SEI nº 358/2018PGJ, o Promotor de Justiça JARBAS SAMPAIO CORDEIRO,
cadastro nº 21689, em 36 (trinta e seis) dias de recesso forense,
referentes ao exercício dos anos 2016(18 dias) e 2017 (18 dias),
não fruídos por imperiosa necessidade de serviço.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício

PORTARIA nº 903/PGJ
27 de julho de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, no uso de
suas atribuições legais e considerando o contido no Processo nº
19.25.110001024.0004387/2018-14,
RESOLVE:
REVOGAR, com efeitos retroativos a partir de 30 de maio de 2018,
a Portaria nº 0568/2015-PGJ, publicada no Diário da Justiça nº
084, de 11 de maio de 2015, que designou o Promotor de Justiça
VICTOR RAMALHO MONFREDINHO, cadastro nº 21828, à função
de Coordenador da Promotoria de Justiça de Nova Brasilândia do
Oeste.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício

PORTARIA nº 900/PGJ
27 de julho de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, no uso
de suas atribuições legais e considerando o contido no Processo
nº 19.25.110000952.0001421/2018-41,
RESOLVE:
INDENIZAR, a pedido, 4 (quatro) dias de folgas compensatórias,
da Promotora de Justiça LUCIANA ONDEI RODRIGUES SILVA,

PORTARIA nº 905/PGJ
27 DE JULHO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em exercício, no
uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso I, nº 37 do
art. 45 da Lei Complementar nº 93, de 03/11/1993, e em razão
de aprovação obtida no Concurso Público aberto pelo Edital nº
47/2011, homologado pelo Edital republicado no Diário da Justiça
nº 228, de 12/12/2011, e, ainda, o Mandado de Segurança nº
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0801433-61.2016.8.22.0000, bem como o contido no Processo SEI
nº 19.25.110001050.0007203/2018-69,
R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR a candidata ELOISA DO CARMO SILVEIRA, RG
56601996 SSP/RO, aprovada em 1º lugar, para ocupar o cargo
efetivo de Analista em Informações e Pesquisas, na Promotoria
de Ariquemes, referência MP-NS-01, do Quadro Permanente
de Pessoal Administrativo do Ministério Público do Estado de
Rondônia, previsto na Lei Complementar n. 303, de 26/07/2004.
Art. 2º No ato da posse a candidata nomeada deverá apresentar os
seguintes documentos:
I - Original e cópia da certidão de nascimento ou casamento;
II - Cópia da Carteira de Identidade e CPF (autenticadas em
cartório);
III - Original e cópia da carteira de PIS/PASEP ou declaração de
que não os possua;
IV - Original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social –
CTPS, caso não possua inscrição de PIS/PASEP;
V - Original e cópia do título eleitoral e comprovante que está quite
com a Justiça Eleitoral;
VI - Original e cópia da certidão de nascimento dos dependentes;
a) (Se for o caso) Requerimento de inclusão dos dependentes para
dedução do Imposto de Renda;
b) Caso o dependente seja universitário a alínea “a” deverá ser
acompanhada da declaração de matrícula acadêmica a ser
renovada no início de cada semestre letivo para continuidade da
dedução;
VII - Cópia do cartão de vacina dos dependentes menores de 05
(cinco) anos de idade;
VIII - Original e cópia do certificado de reservista;
IX - 1 (uma) foto 3x4;
X - Cópia do comprovante de residência;
XI - Certidão Negativa da Fazenda Pública do Estado de Rondônia,
expedida pela Secretaria de Estado de Finanças do Estado de
Rondônia (Original);
XII - Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia(Original);
XIII - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, Estadual (1ª e
2ª Instância) e Federal (Original);
XIV - Certidão Negativa de Ação Civil na Justiça Comum, Estadual
(1ª e 2ª Instância) e Federal (Original);
XV - Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante a
apresentação dos seguintes exames médicos:
a. Raios-X total da coluna com laudo radiológico (exceto para
grávida);
b. Laudo Ortopédico (baseado no exame geral da candidata e nos
Raios-X de coluna total);
c. Laudo Psiquiátrico;
d. Avaliação Ginecológica incluindo a apresentação de exames
de Colpocitologia Oncótica e Parasitária, Ultra-sonografia Pélvica,
Ultra-sonografia das Mamas (após os 40 anos de idade a Utrasonografia das Mamas deve ser substituída pela Mamografia com
respectivo Laudo do Radiologista) (somente para mulheres);
e. Laudo Dermatoneurológico;
f. Laudo Oftalmológico;
g. Laudo Cardiológico detalhado no exame geral da candidata e
no Eletrocardiograma e com ECG acompanhado da respectiva
interpretação;
h. Raios-X do Tórax em PA com laudo radiológico (exceto para
grávidas);
i. Sangue: VDRL – Glicemia – Hemograma – Ácido Úrico – Ureia –
Creatinina – Lipidograma – Machado Guerreiro (Chagas) – TGP e
TGO – HBSAg – AntiHBS – AntiHCV;
j. Escarro: BAAR;
k. Urina: EAS e Toxicologia (Cocaína e Maconha);
l. Laudo de Clínico Geral baseado no exame geral da candidata e
nos exames listados nos itens h, i, j, k e m; e
m. PSA Total (para homens acima de 40 anos).
XV.I - A critério da junta médica poderá ser solicitado à candidata a
realização de outros exames complementares;
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XVI - Declaração de acumulação ou não de cargo público, expedida
pelo próprio candidato (com firma reconhecida);
XVII - Cópia do Diploma e Histórico Escolar que comprove
a escolaridade e habilitação exigida para ingresso no cargo
(autenticadas em cartório);
XVIII - Cópia da última declaração de Imposto de Renda ou de
isenta, não possuindo, declarar os bens que possui;
XIX - Cópia do recibo de entrega da última declaração de bens e
rendas ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
XX – Declaração de Raça;
XXI - Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública,
as penalidades que a incompatibilize para nova investidura em
cargo público em decorrência de processo administrativo disciplinar
ou ter sido condenada por sentença judicial com trânsito em julgado
na qual conste expressamente a perda do cargo, função pública ou
mandato eletivo;
XXII - Comprovante de qualificação cadastral sem pendências a
ser emitido no site <http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/
pages/index.xhtml>; e
XXIII - Números de telefones para contato.
Art. 3º A posse da candidata constante no artigo 1º desta Portaria
efetivar-se-á após a apresentação dos documentos referidos no
artigo anterior e no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação
do ato de nomeação, conforme dispõe do § 1º do artigo 17 da Lei
Complementar n. 68, de 09 de dezembro de 1992.
Art. 4º Fica sem efeito a nomeação da candidata referida nesta
Portaria, caso não apresente os documentos constantes do artigo
2º, assim como tome posse e não entre em efetivo exercício no
prazo de 30 (trinta) dias, salvo por motivo justificado previamente
nos termos da Lei.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
PORTARIA nº 908/PGJ
27 DE JULHO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em exercício, no uso de
suas atribuições legais e considerando o contido no Processo SEI
nº 19.25.110001048.0002310/2018-49,
R E S O L V E:
ALTERAR, parcialmente, o art. 2ª da Portaria nº 329/PGJ, de
02/04/2018, publicada no Diário de Justiça nº 061, de 04/04/2018,
que nomeou a servidora OTÁVIA DA SILVA RIOJAS para exercer o
cargo comissionado de Assessor Técnico, código 701.5, referência
MP-DAS-5, do Quadro Administrativo do Ministério Público
de Rondônia, para fazer constar que a nomeação ocorreu em
substituição à servidora ANGÉLICA LOPES HERNANDES.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
PORTARIA nº 911/PGJ
27 de julho de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, no uso
de suas atribuições legais e considerando o contido no Processo
nº 19.25.110000967.0007271/2018-78,
RESOLVE:
INDENIZAR, a pedido, 6 (seis) dias de folgas compensatórias, do
Promotor de Justiça JARBAS SAMPAIO CORDEIRO, cadastro nº
21689, referentes ao plantão ministerial do 1º semestre de 2018
(período aquisitivo - 26/2 a 5/3/2017) e 1 (um) dia referente à
Operação Justiça Rápida realizada no dia 19/5/2018, nos termos
do art. 16, da Resolução Conjunta nº 001/2016/PGJ-CG, art. 12, da
Resolução Conjunta nº 001/2017/PGJ-CG, e o disposto na Decisão
SEI nº 351/PGJ.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
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PORTARIA nº 912/PGJ
27 de julho de 2018

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais
e considerando o contido no Processo nº 19.25.110000935.0007336/201833,
RESOLVE:
CONCEDER à Promotora de Justiça LUCIANA ONDEI RODRIGUES SILVA,
cadastro nº 21792, 30 (trinta) dias de férias acumuladas, referentes ao 2º
semestre de 2017, e, por imperiosa necessidade de serviço, converter o
benefício em pecúnia, nos termos da LCE nº 789/2014, a ser pago conforme
o disposto na Decisão SEI nº 359/2018-PGJ e disponibilidade financeira.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Procurador-Geral de Justiça
em exercício
PORTARIA Nº 217
30 DE JULHO DE 2018
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido no Processo SEI nº
19.25.110000954.0007304/2018-55,
RESOLVE:
ALTERAR, parcialmente, a Portaria n. 150, de 08.06.2018, publicada no
DJE n. 105 de 11.06.2018, no que se refere as férias concedidas à servidora
ROSÂNGELA SOUSA DA SILVA, cadastro nº 5248-4, ocupante do cargo
comissionado de Assessor Jurídico, para fazer constar conforme abaixo
especificado:
Referência
10.12.2016 a 09.12.2017

Fruição
03 a 14.09.2018
19.11 a 06.12.2018
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Subprocurador-Geral de Justiça

Dias
12
18

PORTARIA Nº 218
30 DE JULHO DE 2018
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido no Processo SEI Nº
19.25.110000954.0007410/2018-22,
RESOLVE:
CONCEDER ao Procurador de Justiça JACKSON ABÍLIO DE SOUZA,
cadastro nº 2023-0, 5 (cinco) dias de licença especial, para fruição no
período de 06 a 10.08.2018, nos termos do art. 131, II, da Lei Complementar
n. 93/93.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Subprocurador-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 219
30 DE JULHO DE 2018
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
ALTERAR, a portaria nº 163, de 15.06.2018, publicada no DJE n. 110 de
19.06.2018, 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 ERIBERTO GOMES
BARROSO, cadastro 2074-5, é a partir de 19.06.2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Subprocurador-Geral de Justiça
Portaria nº 933
25 de julho de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 124, de 03.02.2010,
e no Feito n. 19.25.110000987.0006098/2018-73,
AUTORIZA, mediante anuência das respectivas chefias imediatas, os
Estagiários de Direito lotados na Capital a participarem do “CURSO DE
FORMAÇÃO DE PATRULHEIROS ELEITORAIS”, a ser realizado no
auditório do Edifício Sede do Ministério Público de Rondônia, no período
de 30.07 a 02.08.2018, para os Estagiários de Direito que laboram no turno
matutino, e no período de 27 a 30.08.2018, para os que laboram no turno
vespertino.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 27/07/2018, às 12:41, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.
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Portaria nº 934
25 de julho de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de
suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 124, de
03.02.2010, e no Feito n. 19.25.110000947.0006359/2018-34,
DESLIGA do Corpo de Estagiários de Direito do Ministério Público do Estado
de Rondônia, o Estagiário de Direito ALEXANDRE VINÍCIUS CIRILO DE
SOUZA MOTA, cadastro 3529-2, com efeitos a partir de 29.06.2018, nos
termos do Art. 18, III, da Resolução 06/2010-CSMP.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 27/07/2018, às 12:41, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria nº 935
25 de julho de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 99, de 28.01.2010,
e no Feito n.  19.25.110001027.0003364/2018-77,
DESIGNA, sem prejuízo de suas funções, o Promotor de Justiça OTÁVIO
XAVIER DE CARVALHO JÚNIOR, cadastro n. 2180-2, para atuar na 2ª
Titularidade da 1ª Promotoria de Justiça de Ariquemes, no período de 03
a 05.08.2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 27/07/2018, às 12:41, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria nº 936
26 de julho de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 99, de 28.01.2010,
e no Feito n. 19.25.110000947.0007314/2018-37,
I - CONVALIDA o afastamento do Promotor de Justiça ANDRÉ LUIZ ROCHA
DE ALMEIDA, cadastro n. 2180-9, ocorrido no período de 17 a 20.07.2018,
como licença para tratamento da própria saúde, com base no Art. 130, I, da
Lei Complementar n. 93/93.
II - CONVALIDA a atuação da Promotora de Justiça MARCÍLIA FERREIRA
DA CUNHA E CASTRO, cadastro n. 2180-4, na 1ª e 2ª Titularidade da 1ª
Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno, no período acima mencionado.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 27/07/2018, às 12:41, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria nº 937
26 de julho de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de
suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 123, de
03.02.2010, e o Feito n. 19.25.110000942.0006662/2018-55
ALTERA, a pedido, as férias concedidas à servidora DHANIELLY
FERNANDA DOURADO, cadastro n. 5243-2, ocupante do cargo
comissionado de Assistente de Promotoria de Justiça, conforme Art. 8º
da Resolução nº 07/2014-PGJ e Art. 110 e 113 da Lei Complementar n.
68/92, por meio da Portaria n. 1176/2017-CGMP, para nela fazer constar,
conforme segue:
Referência
Período
Dias
Período aquisitivo - 30.09.2014 a 29.09.2015 10 a 19.09.2018 10
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 27/07/2018, às 12:41, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria nº 938
26 de julho de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 99, de 28.01.10,
e no Feito n. 19.25.110001031.0007293/2018-29,
CONCEDE folga compensatória à Promotora de Justiça EDNA ANTONIA
CAPELI DA SILVA OLIVEIRA, cadastro n. 2162-3, conforme segue:
Referência
Dias
Plantão Regional - 04 a 11.09.2017 16 a 17.08.2018
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 27/07/2018, às 12:41, 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/
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Portaria nº 939
26 de julho de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de
suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 124, de
03.02.2010, e no Feito n. 19.25.110000993.0007372/2018-76,
NOMEIA a senhora BRUNA EDUARDA SILVA OLIVEIRA, aprovada no XXX
Exame de Seleção de Estagiários em Direito, para exercer suas funções na
1ª Titularidade da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pimenta Bueno,
com efeitos a partir de 30 de julho de 2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 27/07/2018, às 12:41, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.

Referência
Fruição
Dias
Férias - 1º período/2017 remanescentes 10 a 19.09.2018 10
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 27/07/2018, às 12:41, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.

Portaria nº 940
26 de julho de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto na Portaria n. 99, de 28.01.2010,
e no SEI n. 19.25.110001031.0007292/2018-29,
CONCEDE férias à Promotora de Justiça EDNA ANTONIA CAPELI DA
SILVA OLIVEIRA, cadastro n. 2162-3, conforme segue:

Portaria nº 945
27 de julho de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto na Portaria n. 99, de 28.01.2010,
e no feito administrativo n. 19.25.110000993.0007349/2018-85,
CONCEDE férias ao Promotor de Justiça FLÁVIO JOSÉ ZIOBER, cadastro
n. 2086-9, conforme segue:

Referência
Fruição
Dias
Férias - 1º período/2018 remanescentes 06 a 15.08.2018 10
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 27/07/2018, às 12:41, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.

Referência
Fruição
Dias
Férias - 2º período/2016 remanescentes 15 a 24.10.2018 10
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 27/07/2018, às 12:41, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.

Portaria nº 941
26 de julho de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de
suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 123, de
03.02.2010, e o Feito n. 19.25.110000935.0006835/2018-86
CONCEDE férias à Assistente de Promotoria de Justiça PRISCILLA
MARINHO PEIXOTO DE ARAUJO, cadastro n. 52328, 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
Dias
06 a 25.08.2018 20
Período aquisitivo - 01.11.2016 a 31.10.2017
05 a 14.11.2018 10
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 27/07/2018, às 12:41, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria nº 942
26 de julho de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de
suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 123, de
03.02.2010,
CONCEDE à Assistente de Promotoria de Justiça DHANIELLY FERNANDA
DOURADO, cadastro n. 5243-2, nos dia 27 de julho de 2018, dispensa
remunerada em razão de serviços prestados à Justiça Eleitoral nas Eleições
de 2014, conforme o disposto no Art. 98 da Lei n. 9.504, de 30.09.97.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 27/07/2018, às 12:41, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria nº 943
27 de julho de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 99, de 28.01.2010, e
no Feito n.  19.25.110000932.0007352/2018-76,
DESIGNA, sem prejuízo de suas funções, a Promotora de Justiça LURDES
HELENA BOSA, cadastro n. 2180-1, para atuar na Promotoria de Justiça de
Alvorada do Oeste, no período de 02 a 03 de agosto de 2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 27/07/2018, às 12:41, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.

Portaria nº 944
27 de julho de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto na Portaria n. 99, de 28.01.2010,
e no SEI n. 19.25.110000975.0007380/2018-76,
CONCEDE férias remanescentes ao Promotor de Justiça DANDY DE
JESUS LEITE BORGES, cadastro n. 2178-9, conforme segue:

Portaria nº 946
27 de julho de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 99, de 28.01.10,
e no Feito n. 19.25.110000935.0007184/2018-78,
I - CONCEDE folga compensatória ao Promotor de Justiça DIOGO
BOGHOSSIAN SOARES DA ROCHA, cadastro n. 21589, conforme segue:
Referência
Dias
Operação Justiça Rápida - 25.11.2017 27.07.2018
II – DESIGNA, sem prejuízo de suas funções, a Promotora de Justiça
KARINE RIBEIRO CASTRO STELLATO, cadastro n. 2179-3, para atuar
na 2ª Titularidade da 3ª Promotoria de Justiça de Cacoal, no dia acima
mencionado.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 27/07/2018, às 12:41, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria nº 947
27 de julho de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 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,
I - DESIGNA o_Promotor de Justiça WILLER ARAUJO BARBOSA, cadastro
n. 2181-0, para atuar na 2ª Titularidade da 7ª Promotoria de Justiça da
Capital, a partir de 06 de agosto de 2018.
II - REVOGA a designação da Promotora de Justiça EMÍLIA OIYE, cadastro
n. 2114-4, para atuar na 2ª Titularidade da 7ª Promotoria de Justiça da
Capital, a partir de 06 de agosto de 2018, por meio da Portaria n. 906/2018CGMP.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 27/07/2018, às 12:41, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.
PORTARIA Nº 040/2018-1ªPJC/2ªTIT
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DIFUSOS E COLETIVOS
Parquetweb: 2017001010019258
Data da instauração: 27/07/2018
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça de Cacoal/2ªTitularidade
Promotora: Luciana Ondei Rodrigues Silva
Interessados: M. de F. S. e Centro Socioeducativo de Cacoal/RO
Assunto: Apurar a conduta de socioeducador, supostamente praticada
no dia 17/08/17 em face do menor L.D.M.C. no alojamento do Centro
Socioeducativo de Cacoal.

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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EXTRATO DA PORTARIA Nº. 089/2018-PJMDO

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº. 2018001010068838
DATA DA INSTAURAÇÃO: 27 de Julho de 2018
PROMOTORIA: Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste/
RO

PROMOTOR(A): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
INVESTIGADO(S): PEDRO PAIXÃO DOS SANTOS
FATO/OBJETO: Apurar eventual prática de improbidade administrativa
por ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, bem como
averiguar se houve dano ao erário e enriquecimento ilícito, por possível não
contraprestação de serviços em decorrência de acúmulo ilegal de cargos
públicos pelo servidor Pedro Paixão dos Santos.
EXTRATO DE ARQUIVAMENTO E CIENTIFICAÇÃO PESSOAL
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 2018001010071796
Portaria nº 083/2018-PJMDO
Data da instauração: 26 de junho de 2018
Data do Arquivamento: 27 de julho de 2018
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça de Machadinho D’Oeste/ Titularidade
única
Promotor(a): Dra. Marlúcia Chianca de Morais
Envolvido(s): Clemente Alves Batista e Felipe Alves Batista
Resumo: Tornar público o arquivamento do Inquérito Civil Público nº
2018001010071796, que tinha como objeto apurar possível ato de
improbidade consistente em nepotismo cruzado, uma vez que o servidor
Felipe Alves Batista, que é ocupante de cargo comissionado na Secretaria
Municipal de Agricultura de Machadinho do Oeste, e o Vereador Clemente
Alves Batista possuem parentesco de 2º grau em linha colateral (irmãos),
considerando que o Prefeito do Município de Machadinho do Oeste exonerou
o servidor Felipe Alves Batista, dessa forma a situação de nepotismo deixou
de existir, razão pela qual determinou-se o arquivamento dos autos.
CURADORIA DA SAÚDE
EXTRATO DE PORTARIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
INDIVIDUAL N.º 118/2018.
AUTOS Nº 2018001010062957
Data da instauração: 30 de julho de 2018.
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça de Vilhena/2ª Titularidade.
Promotor: Paulo Fernando Lermen.
Interessado: Évelin Vitória Silva Ribeiro.
Assunto: Pedido de providências para realização de consulta para a infante,
pelo SUS..
Vilhena/RO, 30 de julho de 2018.
PAULO FERNANDO LERMEN
Promotor de Justiça
CURADORIA DA CIDADANIA
EXTRATO DE PORTARIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º
117/2018.
AUTOS Nº 2018001010063271
Data da instauração: 30 de julho de 2018.
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça de Vilhena/2ª Titularidade.
Promotor: Paulo Fernando Lermen.
Interessado: Kátia Pereira de Souza.
Assunto: Pedido de providências em favor de pessoa com deficiência.
Vilhena/RO, 30 de julho de 2018.
PAULO FERNANDO LERMEN
Promotor de Justiça
CURADORIA DA CIDADANIA
EXTRATO DE PORTARIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º
120/2018.
AUTOS Nº 2018001010063453
Data da instauração: 30 de julho de 2018.
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça de Vilhena/2ª Titularidade.
Promotor: Paulo Fernando Lermen.
Interessado: Thiago Lima Martins.
Assunto: Pedido de providências em favor de pessoa com deficiência.
Vilhena/RO, 30 de julho de 2018.
PAULO FERNANDO LERMEN
Promotor de Justiça
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CURADORIA DA SAÚDE
EXTRATO DE PORTARIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
DIFUSOS E COLETIVOS N.º 124/2018.
AUTOS Nº 2017001010009343
Data da instauração: 30 de julho de 2018.
1ª Promotoria de Justiça de Vilhena/2ª Titularidade.
Promotor: Paulo Fernando Lermen.
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia.
Objeto: Acompanhar e fiscalizar a implementação de medidas que sanem
os problemas relacionados à e4spera demasiada para atendimento das
consultas ambulatoriais em Neurologia para os pacientes de Vilhena/RO.
Vilhena/RO, 30 de julho de 2018.
PAULO FERNANDO LERMEN
Promotor de Justiça
EXTRATO DA PORTARIA Nº 12/2018/2ªPJRM/MPE/RO
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
MP/RO 2018001010071685
Data da instauração: 24 de julho de 2018
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça de Rolim de Moura/RO
Promotora: Dra. Jovilhiana Orrigo Ayricke
Envolvido: Sebastião Alves figueiredo
Assunto: Para realização de providências necessárias quanto à poluição
ambiental causada pelo envolvido, por meio do depósito irregular de
resíduos.
JOVILHIANA ORRIGO AYRICKE
PROMOTORA DE JUSTIÇA
EXTRATO DE PORTARIA
Procedimento n. 2018001010073492
Data da instauração: 25 de julho 2018
Promotoria: 9ª Promotoria de Justiça de Porto Velho/RO - 1ª Titularidade
Promotor de Justiça: Éverson Antônio Pini
Interessados: 9ª Promotoria de Justiça de Porto Velho
Assunto: Portaria de Instauração de Procedimento Administrativo Nº
008/2018 9ª PJ – 2ª TIT, com o objetivo de registrar, no exercício de 2018,
as visitas na Unidade de Internação Provisória e na Delegacia de Apuração
de Atos Infracionais
ÉVERSON ANTÔNIO PINI
Promotor de Justiça da Infância e Juventude
EXTRATO DE ARQUIVAMENTO
Notícia de Fato Individual 2017001010013974
Data da instauração:2017001010013974
Promotoria:1ª Promotoria de Justiça de Ariquemes/1ª Titularidade
Promotor: Glauco Maldonado Martins
Interessado: 1ªPJA/1ªTIT
Interessado: Cleia Santos de Souza
Interessado: Erlândia Santos de Castro
Interessado: Secretaria Municipal de Educação de Rio Crespo-RO
Interessado: Município de Rio Crespo-RO
Assunto: Arquivamento de Notícia de Fato individual
Resumo: Notícia de Fato instaurada em razão de diversas denúncias
aportadas na PJA, em que relatam irregularidades na prestação do serviço
de transporte da LC-75 e TB-80. Arquivado por considerar que os fatos
narrados cessaram.
EXTRATO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO E CIENTIFICAÇÃO
PESSOAL
Feito MP/RO 2018001010064133
Data de instauração: 12.03.2018
Data do arquivamento: 26.06.2018
1ª Promotoria de Justiça de Colorado do Oeste – Titularidade Única
Denunciante: ANÔNIMO
Assunto:Arquivamento na própria Promotoria de Justiça . Resumo:
“Denúncia anônima, com base nas denúncias anônimas de fls. 02 e 08/10,
nas quais são alegadas que o servidor da Câmara Municipal, Sr. Lucélio
Ferreira Quirino, não desempenha as atividades inerentes ao cargo que
possui, bem como teria recebido diárias para fazer curso em vez de
exercer seu labor. Conforme documentos acostados nos autos, percebeuse que o servidor é lotado no cargo de serviços diversos. Preenche os
requisitos para tanto. De acordo com as diligências realizadas, não foram
verificados indícios de que Lucélionão desempenhasse as atividades
inerentes ao cargo que ocupa. Assim, não havendo indícios de desvio
de função ou outras ilegalidades que viessem a caracterizar ato de
improbidade administrativa, o arquivamento é a medida que se impõe.”
Promotor: Dr. Marcos Giovane Ártico

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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PORTARIA nº 1324/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 Sistema de Agendamento de Escala de Férias – SAEF,
R E S O L V E:
CONCEDER, com base nos artigos 110 e 113 da Lei Complementar nº 68/92, 30 (trinta) dias de férias aos servidores relacionados abaixo, conforme
discriminação:
CAD.

NOME

P E R Í O D O
ABONO
AQUISITIVO

ADIANT.

FRUIÇÃO 1

44294

ADRIANA SANTOS DA SILVA MEDEIROS

20/05/16

19/05/17

N

N

06/08/18

04/09/18

44689

ADRIANA VALERIA CHAVES DE SENA

18/12/16

17/12/17

S

N

03/09/18

12/09/18

15/10/18

24/10/18

I

44043

ALÃ RODRIGO OLIVA PEREIRA LOBO

02/06/17

01/06/18

S

N

13/08/18

22/08/18

12/08/19

21/08/19

I

44479

ALEXANDRA ANGHINONI

01/08/16

31/07/17

N

N

19/07/18

17/08/18

44535

ALINE DE FREITAS RODRIGUES

31/01/17

30/01/18

S

N

10/09/18

19/09/18

20/09/18

29/09/18

I

44240

ANGELA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO

24/07/17

23/07/18

S

N

10/09/18

19/09/18

10/12/18

19/12/18

I

44328

ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA

04/08/17

03/08/18

S

N

07/08/18

16/08/18

08/04/19

17/04/19

F

41866

ANTONIO PASSOS DA SILVA

06/05/17

05/05/18

S

N

12/08/18

31/08/18

I

44549

BARBARA RODRIGUES DE SOUZA RAMOS

14/08/17

13/08/18

S

N

14/08/18

02/09/18

I

41971

BENIGNO ESPINDOLA CORREA

13/01/16

12/01/17

S

N

06/08/18

25/08/18

52825

CIRLEI PIERINA BIAVATTI DA SILVA

26/05/16

25/05/17

S

N

01/08/18

10/08/18

13/08/18

22/08/18

I

44103

CLAUDIO ROBERTO AFONSO

08/08/17

07/08/18

S

N

20/08/18

29/08/18

07/03/19

16/03/19

I

42358

CLEVER JOSÉ ALVES MENDES

28/08/17

27/08/18

S

N

28/08/18

06/09/18

02/01/19

11/01/19

I

44613

DIEGO CESAR MACKERTE

10/06/17

09/06/18

S

N

01/08/18

20/08/18

44551

DIONE PINHEIRO DE SOUZA

01/08/17

31/07/18

S

N

03/09/18

12/09/18

10/12/18

19/12/18

I

52782

DUVAL BEZERRA DA COSTA JUNIOR

06/05/17

05/05/18

S

N

15/08/18

24/08/18

22/10/18

31/10/18

I

44644

EDERSON DA SILVA

25/06/17

24/06/18

S

N

13/08/18

01/09/18

I

40428

ELBANICE CETAURO RIBEIRO ALVES

01/04/17

31/03/18

S

N

20/08/18

08/09/18

F

41033

ELIAS SEMANI NOVISKY

18/07/17

17/07/18

S

N

06/08/18

25/08/18

44562

ELISANGELA CRISTINA CISMOSKI DA SILVA
02/08/17
LOPES

01/08/18

S

N

13/08/18

22/08/18

07/01/19

16/01/19

I

44536

FABIOLA ALMEIDA VIEIRA DOS SANTOS

01/08/17

31/07/18

S

N

20/08/18

29/08/18

26/11/18

05/12/18

I

44620

FELIPE DE OLIVEIRA BARROZO

01/07/16

30/06/17

S

N

06/08/18

25/08/18

52893

FERNANDA DOS SANTOS PRADO

01/09/17

31/08/18

S

N

10/09/18

29/09/18

44495

FERNANDO SOUSA PEREIRA

01/08/17

31/07/18

S

N

13/08/18

22/08/18

44296

FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO

27/05/17

26/05/18

S

S

21/07/18

09/08/18

44473

GEAN ALVES PEDRO

25/06/17

24/06/18

S

N

10/09/18

29/09/18

44523

GISLENE RODRIGUES RIBEIRO

06/08/17

05/08/18

S

N

20/08/18

29/08/18

01/10/18

10/10/18

I

44054

GONÇALA PAULICELIA DE LIMA DA SILVA

15/06/17

14/06/18

S

N

13/08/18

22/08/18

08/07/19

17/07/19

F

43600

IRANDÊ BARBOSA MEDEIROS

25/08/17

24/08/18

S

N

27/08/18

05/09/18

24/06/19

03/07/19

F

52883

ISRAEL SILVA

17/05/17

16/05/18

S

S

01/09/18

10/09/18

18/02/19

27/02/19

I

44100

IVÂNEA PEREIRA DE MENDONÇA

02/08/17

01/08/18

N

N

06/08/18

04/09/18

44317

JORGE SILVA LIMA

01/07/17

30/06/18

S

N

13/08/18

01/09/18

51522

JOSÉ BOUCHABKI DE ALMEIDA

11/02/16

10/02/17

S

N

10/09/18

19/09/18

19/11/18

28/11/18

42560

JOSÉ JORGE PACHECO GALINDO

22/06/16

21/06/17

S

N

27/08/18

15/09/18

F

44532

JOSÉ
VITOR
FERREIRA

01/08/17

31/07/18

S

N

14/08/18

02/09/18

I

40126

MARCELINO DO SOCORRO GUERREIRO
01/04/15
FONSECA

31/03/16

S

N

13/08/18

01/09/18

44653

MARCELO CARLOS DE MELO

06/08/17

05/08/18

S

N

13/08/18

22/08/18

42795

MARCELO MARTINS PINHEIRO

16/03/17

15/03/18

S

N

13/08/18

01/09/18

44491

MARCOS AURÉLIO DAS CHAGAS GOMES

01/08/17

31/07/18

S

N

27/08/18

15/09/18

41793

MARCOS AURELIO LOPES MODESTO

06/05/17

05/05/18

S

N

07/08/18

16/08/18

52715

MARCUS VINICIUS SANTOS MEDEIROS

01/12/16

30/11/17

N

N

06/08/18

04/09/18

41238

MARIA LUCINETE DA SILVA BARROS

02/05/17

01/05/18

S

N

06/08/18

43290

MARILENE GOMES RIBEIRO

18/06/16

17/06/17

S

N

06/08/18

44331

MARLI ROSA

18/08/17

17/08/18

S

N

44566

MESAQUE GONÇALVES DA SILVA

20/08/17

19/08/18

S

44480

MICHELE DE SOUZA MATOS CIDADE

01/08/17

31/07/18

44418

NADIA CAROLINA ROBERTO RUIZ CASTRO

23/01/17

52574

NELINHO DIAS BARROS VIEIRA

44693
44374

DENNY

FERNANDES

FRUIÇÃO 2

FRUIÇÃO 3

PECÚNIA

F

F

F

I
I
15/10/18

24/10/18

I
I
I

I
I

I
17/01/19

26/01/19

I
F
F

17/09/18

26/09/18

F

15/08/18

07/01/19

16/01/19

F

15/08/18

01/10/18

10/10/18

F

20/08/18

29/08/18

20/02/19

01/03/19

I

N

20/08/18

08/09/18

S

N

10/09/18

29/09/18

22/01/18

S

N

28/08/18

06/09/18

20/05/17

19/05/18

N

N

20/08/18

18/09/18

OCTAVIO PINTO DE AZEREDO JÚNIOR

22/01/17

21/01/18

S

N

20/08/18

29/08/18

OZIEL SANTOS LIMA

12/01/17

11/01/18

S

N

12/08/18

31/08/18

44301

PAULO VIEIRA DE AGUIAR

05/06/16

04/06/17

S

N

03/08/18

22/08/18

44119

RONALDO BATISTA LIMA

22/08/17

21/08/18

S

N

22/08/18

31/08/18

44392

ROSANA APARECIDA ALMEIDA CORREIA
14/04/16
MITTMANN

13/04/17

N

N

06/08/18

04/09/18

44672

ROSANA MARIA DA COSTA FANTINI

19/01/17

18/01/18

N

N

01/08/18

44293

SABRINA SANTOS DA SILVA

19/05/17

18/05/18

N

N

15/08/18

44321

SILVANIA LEMOS ANSELMO

09/07/17

08/07/18

S

N

15/08/18

F
I
05/12/18

14/12/18

I

07/01/19

16/01/19

F
I
F

07/01/19

16/01/19

I

10/08/18

06/03/19

15/03/19

10/06/19

19/06/19

24/08/18

27/08/18

05/09/18

10/09/18

19/09/18

24/08/18

06/03/19

15/03/19

I

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Christian Norimitsu Ito, Secretário Geral em exercício, em 06/07/2018, às 10:09, 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/
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PORTARIA nº 1345/SG
06 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 19.25.110001031.0001848/2018-15,
R E S O L V E:
CONCEDER, com fulcro no art. 11 da Resolução nº 07/2014 – PGJ, de 23/05/2014, férias remanescentes à servidora LUANA AGUIAR FERREIRA, cadastro
nº 44531, ocupante do cargo efetivo de Analista Processual, referentes ao período aquisitivo de 01/08/2015 a 31/07/2016, suspensas pela Portaria nº 1039,
de 12/06/2017, publicada no Diário da Justiça nº 112, de 22/06/2017, para fruição no período de 05 a 14/03/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria
Secretário Geral
PORTARIA nº 1347/SG
09 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 19.25.110000980.0006034/2018-76,
R E S O L V E:
CONVALIDAR, com fulcro na alínea ‘a’ do Inciso IV do art. 2º da Resolução nº 026/2012-PGJ, de 19/07/2012, o afastamento do servidor cedido DUVAL
BEZERRA DA COSTA JUNIOR, cadastro nº 5278-2, ocupante do cargo efetivo de Agente de Polícia, ocorrido no período de 11 a 18/06/2018, como licença
casamento.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria
Secretário Geral
PORTARIA nº 1351/SG
09 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 19.25.110000964.0002014/2018-56,
R E S O L V E:
ADMITIR a estudante ANDREZIANE ANTUNES SOUZA como Estagiária Administrativa por ter atendido as exigências e formalidades contidas na Resolução
nº 3/2010-CSMP, de 29 de janeiro de 2010, para preenchimento de vaga existente na Capital, com efeitos a partir de 09/07/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria, Secretário Geral, em 23/07/2018, às 15:23, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei
11.419/2006.
PORTARIA nº 1353/SG
09 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 19.25.110001046.0006289/2018-87,
R E S O L V E:
CONCEDER, com fulcro no art. 11 da Resolução nº 07/2014 – PGJ, de 23/05/2014, férias remanescentes à servidora SARAH MIRANDA VIEIRA, cadastro nº
5275-5, ocupante do cargo efetivo de Assessor Técnico, referentes ao período aquisitivo de 07/01/2015 a 06/01/2016, interrompidas pela Portaria nº 934, de
31/05/2016, publicada no Diário da Justiça nº 102, de 03/06/2016, para fruição no período de 09 a 13/07/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria
Secretário Geral
PORTARIA nº 1358/SG
10 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 19.25.110000964.0005101/2018-83,
R E S O L V E:
ADMITIR a estudante BEATRIZ JEFFRYES DAVILA como Estagiária Administrativa por ter atendido às exigências e formalidades contidas na Resolução nº
3/2010-CSMP, de 29 de janeiro de 2010, para preenchimento de vaga existente na Capital, com efeitos a partir de 10/07/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria, Secretário Geral, em 23/07/2018, às 15:23, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei
11.419/2006.
PORTARIA nº 1363/SG
10 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 19.25.110001018.0003714/2018-22,
R E S O L V E:
ADMITIR o estudante THAIRAN CAVALCANTE MARQUES como Estagiário Administrativo por ter atendido as exigências e formalidades contidas na
Resolução nº 3/2010-CSMP, de 29 de janeiro de 2010, para preenchimento de vaga existente na Capital, com efeitos a partir de 09/07/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria, Secretário Geral, em 23/07/2018, às 15:23, 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/
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PORTARIA nº 1395/SG
20 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 19.25.110000947.0000690/2018-83,
R E S O L V E:
APROVEITAR, com fulcro no artigo 7º da Lei Complementar nº 676, de 22/08/2012 (estabelece a compatibilidade das atribuições dos cargos em extinção)
e na Resolução nº 023/2013-PGJ, de 18/10/2013 (regulamenta a forma de aproveitamento dos servidores ocupantes dos cargos de Auxiliar de Copa e
Cozinha, Auxiliar de Manutenção, Zelador e Vigilante) o servidor JOSIMAR ARAUJO DA SILVA, cadastro nº 4446-8, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de
Manutenção do Quadro em Extinção deste Ministério Público, nas seguintes atividades que serão realizadas de acordo com a necessidade do serviço:
CARGO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
Recepcionar pessoas; protocolar documentos; cadastrar manual e eletronicamente; encaminhar e/ou digitar documentos; entregar correspondências; tirar
cópias xerográficas na área administrativa; supervisionar atividades de manutenção das instalações do Ministério Público, quando estas forem prestadas por
terceiros; realizar outras atividades compatíveis com sua área de atuação, mediante ato expedido pelo Procurador-Geral de Justiça, respeitado o grau de
escolaridade exigido para exercício do cargo original, bem como a complexidade das tarefas inerentes ao aproveitamento.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria, Secretário Geral, em 23/07/2018, às 15:23, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei
11.419/2006.
PORTARIA nº 1444/SG
26 de julho de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, 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 pelo item 2, da Portaria nº 129, de 5 de fevereiro
de 2010, publicada no DJ/RO nº 28, de 11.02.2010, assim como o contido no Processo nº 19.25.110001045.0006816/2018-09,
CONVALIDA o deslocamento do Oficial de Diligências LEONARDO HERNANDEZ DE FIGUEIREDO, cadastro nº 4404-6, aos Municípios de Candeias
do Jamiri/RO e Itapuã do Oeste/RO, ocorrido no dia 5 de julho do corrente ano, a fim de cumprir à Ordem de Missão nº 141/2018, entregar os Ofícios nºs
208/2018-22ªPJ-IJ/1ªTit; 401 e 415/2018-22ªPJ-IL3ªTit, e diversos convites, concedendo-lhe o pagamento de meia (½) diária, para o ressarcimento de suas
despesas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
JESUALDO E. LEIVA DE FARIA
Promotor de Justiça
Secretário-Geral
PORTARIA nº 1446/SG
26 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 19.25.110000940.0006513/2018-68
RESOLVE:
CONCEDER, com fulcro no art. 26 da Resolução nº 03/2010-CSMP, de 29/01/2010, recesso à Estagiária Administrativa ESTER SILVA DA ROCHA, cadastro
nº 35324, para fruição no período de 09 a 28/07/2018 (20 dias).
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria
Secretário Geral
PORTARIA nº 1447/SG
27 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 19.25.110000972.0002500/2018-37,
R E S O L V E:
DESIGNAR, com fulcro no § 5º do artigo 1º da Resolução nº 003-CSMP, de 29/01/2010, publicada no Diário da Justiça nº 022, de 03/02/2010, e §3º da
Cláusula Quarta do Termo de Convênio nº 001/2014/MPERO/IFRO, de 14/03/2014, publicado no DJE nº 064, de 04/04/2014, o servidor MARCOS ROBERTO
DE LIMA LEANDRO, cadastro nº 4429-5, ocupante do cargo efetivo de Analista de Suporte Computacional e do cargo comissionado de Diretor de Tecnologia
de Informação, para supervisionar o estágio obrigatório de 200 (duzentas) horas do Estagiário Administrativo MIGUEL AMADIO DE OLIVEIRA, cadastro nº
3534-0, estudante do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO),
no período de 30/07/2018 a 16/10/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria, Secretário Geral, em 30/07/2018, às 08:42, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei
11.419/2006.
PORTARIA nº 1448/SG
27 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 19.25.110001003.0002763/2018-67,
R E S O L V E:
DESIGNAR, com fulcro no § 5º do artigo 1º da Resolução nº 003-CSMP, de 29/01/2010, publicada no Diário da Justiça nº 022, de 03/02/2010, e §3º da
Cláusula Quarta do Termo de Convênio nº 001/2014/MPERO/IFRO, de 14/03/2014, publicado no DJE nº 064, de 04/04/2014, o servidor MARCOS ROBERTO
DE LIMA LEANDRO, cadastro nº 4429-5, ocupante do cargo efetivo de Analista de Suporte Computacional e do cargo comissionado de Diretor de Tecnologia
de Informação, para supervisionar o estágio obrigatório de 200 (duzentas) horas do Estagiário Administrativo JOÃO VITOR PAULINO NOBRE, cadastro nº
3533-8, estudante do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO),
no período de 23/07/2018 a 09/10/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria, Secretário Geral, em 30/07/2018, às 08:42, 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/
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TERCEIRA ENTRÂNCIA
COMARCA DE PORTO VELHO
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
1º Cartório do Juizado Especial Criminal
Proc.: 0001214-53.2018.8.22.0601
Ação:Termo Circunstanciado (Juizado Criminal)
Vítima do fato:Rosianne Fernandes Rosa
Advogado: Carlos Alberto Troncoso Justo, OAB/RO 535-A e Maria
Nazarete Pereira da Silva, OAB/RO 1.073
Autor do fato:Licélia Silva Mendonça
DESPACHO:”Vistos, etc. J. Trata-se de petição da querelante
requerendo a intimação das testemunhas. Não obstante, este
ainda não é o momento de oitiva das testemunhas, pois foi
designada audiência preliminar.Isto posto, indefiro o pedido por
ora, pois no momento oportuno, caso ocorra audiência de instrução
e julgamento, deverá a Escrivania expedir MANDADO de intimação
para as testemunhas arroladas.
Porto Velho-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018 (a) Roberto Gil
de OliveiraJuiz 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.: 1005519-09.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Priscila Estevan da Silva
Advogado:Dorival Ribeiro de Oliveira (OAB/RO 6788)
DESPACHO:Designo audiência de instrução e julgamento para o
dia 28/11/2018 às 10h00, visando a oitiva da testemunha de defesa
A. de S. P (f. 89) e o interrogatório da ré Requisite-se. Intime-se, se
necessário.Diligencie-se, pelo necessário.Porto Velho-RO, sextafeira, 27 de julho de 2018.Carlos Augusto Teles de Negreiros Juiz
de Direito
Proc.: 0010911-10.2018.8.22.0501
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Luiz Carlos da Silva
Advogado:Mario Cesar Torres Mendes (RO 2305)
DESPACHO:D. R. e A. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Serve o presente como ofício de comunicação ao Juízo Deprecante.
Designo audiência para o dia 26/09/2018, às 10h50min. Após
cumprida, devolva-se.PUBLIQUE-SE.Porto Velho-RO, sexta-feira,
27 de julho de 2018.Carlos Augusto Teles de Negreiros Juiz de
Direito
Proc.: 0010827-09.2018.8.22.0501
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Fábio Junior Oliveira Cardoso
Advogado:José Silva Costa (OAB/RO 6945)
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DESPACHO:D. R. e A. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Serve o presente como ofício de comunicação ao Juízo Deprecante.
Designo audiência para o dia 26/09/2018, às 11h00min. Após
cumprida, devolva-se.PUBLIQUE-SE.Porto Velho-RO, sexta-feira,
27 de julho de 2018.Carlos Augusto Teles de Negreiros Juiz de
Direito
Proc.: 0008052-21.2018.8.22.0501
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:M. P. do E. de R.
Réu:I. G. F.
Advogado:Raíssa Braga Rondon (OAB/RO 8.312)
DESPACHO:D. R. e A. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Serve o presente como ofício de comunicação ao Juízo Deprecante.
Designo audiência para o dia 30/07/2018, às 09h40min. Após
cumprida, devolva-se.PUBLIQUE-SE.Porto Velho-RO, segundafeira, 28 de maio de 2018.Carlos Augusto Teles de Negreiros Juiz
de Direito
Marlene Jacinta Dinon
Diretora de Cartório

VEPEMA - VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E
MEDIDAS ALTERNATIVAS
VEPEMA
Proc.: 0001931-60.2007.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Ricardo Castro da Silva
Advogado:Eline Marcelo da Silva Santos (OAB/RO 4058), Huéslei
Moraes Mariano (OAB/RO 5992)
FINALIDADE: Cientificar os advogados da parte autora que há
audiência de justficação agendada para 28/08/2018 às 08h10, no
Gabinte da VEPEMA (sala 57 do Fórum Criminal)
DESPACHO:O liberado deixou de comparecer em juízo para
justificar suas atividades desde 06/10/2017, conforme frequência de
fls. 372. Seria o caso de decretar a prisão. Entretanto, considerando
que o liberado cumpriu regularmente as condições do LC por um
longo período de tempo, designe-se audiência de justificação e
intime-o. Desde já, com fundamento no art. 145 da LEP, suspendo
o curso do benefício. I.CPorto Velho-RO, terça-feira, 17 de julho de
2018.Kerley Regina Ferreira de Arruda Alcantara Juíza de Direito
Ana Zelia Vaz de Oliveira
Diretora de Cartório

VEP- VARADE EXECUÇÕES E CONTRAVENÇÕES
PENAIS
Proc: 2000060-72.2018.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Ministério Público do Estado de Rondônia(Autor)
Advogado(s): SILVANA FERNANDES MAGALHÃES PEREIRA(OAB
3024 RO)
Cleonice Rodrigues Vieira(Condenado)
Ministério Público do Estado de Rondônia(Autor)
Advogado(s: SILVANA FERNANDES MAGALHÃES PEREIRA(OAB
3024 RO)
Cleonice Rodrigues Vieira(Condenado)
Fica a advogada supracitada intimada para ciência/manifestação
acerca do mov. 13
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Proc: 1000819-24.2016.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Ministério Público do Estado de Rondônia(Autor)
Flávio Henrique Soltovski(Condenado)
Advogado(s): Velci José da Silva Neckel(OAB 3844 RO), Gustavo
Adolfo Anez Menacho(OAB 4296 RO)
Ministério Público do Estado de Rondônia(Autor)
Flávio Henrique Soltovski(Condenado)
Advogado(s): Velci José da Silva Neckel(OAB 3844 RO), Gustavo
Adolfo Anez Menacho(OAB 4296 RO)
Intimar a defesa da audiência de justificação designada para
13/08/2018 as 10h40min.
1º Cartório de Execuções e Contravenções Penais
1ª Vara de Execuções e Contravenções Penais – VEP
Proc.: 0012337-62.2015.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Roberto Evaristo de Oliveira
Advogado:Edson Matos da Rocha (OAB/RO 1208)
DECISÃO Considerando a DECISÃO absolutória em favor do
apenado proferida pela comissão processante do PAD n. 199/2018,
a despeito de o Diretor da Unidade haver discordado do seu
conteúdo, entendo razoável acatar o julgamento realizado sob a
égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de que o apenado
retome o cumprimento de sua pena, no regime semiaberto, até o
julgamento do recurso administrativo interposto pela Defensoria
Pública. Ademais, o E. Tribunal de Justiça de Rondônia concedeu
ordem de Habeas Corpus a um dos investigados nesse PAD, pelo
que estendo a ordem ao epigrafado.Isso posto, determino o retorno
imediato do apenado à CAPEP. Designo audiência de justificação
para apurar o incidente da fuga e recaptura (fl. 168), para o dia 13
de agosto de 2018, às 9h10min.Requisite-se a apresentação do
apenado.Intimem-se as partes.Expeça-se o necessário, servindo
esta DECISÃO como expediente.Diligências legais.Porto VelhoRO, quarta-feira, 23 de maio de 2018.Bruno Sérgio de Menezes
Darwich Juiz de Direito
Vagner Rodrigues Chagas
Diretor de Cartório da VEP

VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA MULHER
Cartório do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra
Mulher
Cartório do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra
Mulher
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PORTO VELHO
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER
EXPEDIENTE DO DIA 1º/08/2016
Proc.: 0006762-68.2018.8.22.0501
Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
Requerente: M. M. de A. P.
Requerido: J. L. da C.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 5 (CINCO) DIAS
FINALIDADE: De ordem do MM. Juiz de Direito deste Juizado, Dr.
ÁUREO VIRGÍLIO QUEIROZ, INTIMAR o requerido JARDEN LIMA
DA CUNHA, brasileiro, nascido aos 05/04/1977, filho de Francisca
Socorro Lima da Cunha e de Ademir Fernandes da Cunha, da
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DECISÃO que concedeu Medidas Protetivas de Urgência à
requerente M. M. de A. P., conforme transcrito:
‘’ A requerente menciona que no dia 30/04/2018, por motivo de
ciúmes, foi ameaçada de morte pelo requerido, com quem convive
há dois anos. Não tiveram filhos dessa relação. Afirma que na
ocasião dos fatos o requerido apoderou-se de uma faca e começou
a dizer que iria matá-la. Com medo, trancou-se no quarto e passou
a gritar por socorro. Disse que os vizinhos acionaram a polícia e
esta, por sua vez, compareceu ao local e custodiou o requerido.
Temendo por sua integridade física e psicológica, já que não
pretende se reconciliar, pede, nos termos da Lei n. 11.340/2006, a
proibição de se aproximar, de manter contato por qualquer meio de
comunicação e o afastamento do lar. Anexou termo de declarações
prestadas perante a autoridade policial, boletim de ocorrência pelo
crime de ameaça, representando criminalmente. É o relatório.
Decido. Trata-se de caso típico de violência doméstica, noticiando
os autos ameaças praticadas, em tese, pelo requerido contra a
requerente. A Lei Federal n. 11.340/2006 prevê, dentre outras, a
possibilidade de medida protetiva consistente na proibição de se
aproximar da vítima, familiares e testemunhas em certo limite de
distância e proibição de contato com os mesmos por qualquer meio
de comunicação (art. 22, inciso III, alíneas “a” e “b”). Trata-se de
caso que permite tal deferimento, o desequilíbrio emocional do
requerido é patente, ante os relatos constantes nas declarações.
O perigo da demora é notório, já que o risco da vítima, é atual
e iminente. Para evitar influência na prova, é preciso evitar que
o requerido tenha contato com a vítima. Aliás, assim se evita,
também, que haja a possibilidade de nova reiteração de conduta.
Desta forma, acolhendo o pedido da vítima e requerente, defiro as
seguintes medidas protetivas, pelo prazo de 8 (oito) meses a contar
da data desta DECISÃO: a) proibição do requerido de se aproximar
da requerente a menos de 100 (cem) metros de distância; b)
proibição de entrar em contato com a requerente por qualquer meio
de comunicação, inclusive telefônico, redes sociais, dentre outros;
c) considerando-se que as partes residem no mesmo endereço,
determino, ainda, o afastamento do requerido do lar, local de
convivência da requerente, autorizando-o a retirar da residência
todos os seus pertences pessoais e profissionais, se for o caso,
acompanhado por um oficial de justiça. Tudo isso sob pena de, se
eventualmente estiver solto, ser decretada a sua prisão preventiva,
no caso de descumprimento dessas medidas. Fica ciente, ainda,
que o descumprimento de medida protetiva de urgência caracteriza
o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (redação dada
pela Lei Federal n. 13.641/2018), que inclusive veda a aplicação de
fiança pela autoridade policial na hipótese de flagrante. Esclarecese às partes que eventual dissolução da união, referente aos seus
direitos como companheiros, deverá ser discutida em uma das varas
de família da capital, por meio de advogado ou defensor público.
Sirva a presente como MANDADO de intimação das partes, bem
como para efetivo cumprimento das medidas acima concedidas,
fazendo-se acompanhar de apoio policial, se for necessário.
Anexar, em separado, o endereço da requerente e do requerido,
para se proceder às respectivas intimações. Alerte-se o(a) oficial(a)
de justiça para não fornecer o endereço de uma parte para a
outra, para se evitar maiores possibilidades de divergências entre
elas. ESTABELEÇO PRAZO DE 5 DIAS PARA CUMPRIMENTO
DO MANDADO. Não sendo encontrado a requerida no endereço
declinado no MANDADO, o(a) oficial(a) de justiça deverá diligenciar
junto à requerente e solicitar possível endereço atualizado para
intimá-lo. Havendo manifestação expressa da vítima para que
não mais sejam cumpridas as medidas deferidas, deverá o(a)
Sr.(a) Oficial(a) de Justiça certificar no MANDADO e intimá-la
a comparecer em 03 (três) dias pessoalmente no cartório deste
Juizado, para solicitar revogação das referidas medidas. A vítima
poderá, nos casos em que entender necessário, requerer a
prorrogação das medidas protetivas ora concedidas, já que válidas
por 8 (oito) meses. O pedido de prorrogação deverá ser efetuado
pela requerente pessoalmente, junto ao Cartório deste Juizado,
no prazo de 10 (dez) dias antes da data vencimento das referidas
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medidas. Encaminhe-se cópia desta DECISÃO à Delegacia da
Mulher. Oficie-se o 5º BPM para ciência e acompanhamento pela
Patrulha Maria da Penha, indicando nome, contato e endereço das
partes, bem como as MPU deferidas. Intimem-se as partes e dê-se
ciência ao Ministério Público. Após, aguarde-se o decurso do prazo
de Validade das MPU.’’ Porto Velho-RO, quinta-feira, 3 de maio de
2018. Álvaro Kalix Ferro Juiz de Direito
Porto Velho, 27 de julho de 2018
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório
Proc.: 0010498-65.2016.8.22.0501
Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
Requerente: B. C. de A.
Requerido: J. P. de L.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS
FINALIDADE: De ordem do MM. Juiz de Direito deste Juizado, Dr.
ÁUREO VIRGÍLIO QUEIROZ, INTIMAR o requerido JOSENALDO
PEREIRA DE LIMA, nascido aos 20/04/1976, filho de Lidia Pereira
e de José Sebastião de Lima, natural de Recife/PE, da DECISÃO
que concedeu Medidas Protetivas de Urgência à requerente b. c.
de A., conforme transcrito:
‘’ Considerando-se a manifestação pessoal da vítima em cartório,
fl. 47, afirmando ainda sentir-se atemorizada pelo requerido, bem
como o disposto no artigo 19 da Lei nº 11.340/06, PRORROGO as
medidas protetivas deferidas em favor da vítima por mais 8 (oito)
meses, consistentes nas seguintes proibições: a) proibição do
requerido de se aproximar da requerente a menos de 100 (cem)
metros de distância; b) proibição do requerido entrar em contato
com a requerente por qualquer meio de comunicação. Tudo isso
sob pena de, se eventualmente estiver solto, ser decretada a sua
prisão preventiva, no caso de descumprimento dessas medidas.
Fica ciente, ainda, que o descumprimento de medida protetiva de
urgência caracteriza o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006
(redação dada pela Lei Federal n. 13.641/2018), que inclusive
veda a aplicação de fiança pela autoridade policial na hipótese
de flagrante. Sirva a presente como MANDADO de intimação das
partes, bem como para efetivo cumprimento das medidas acima
concedidas, fazendo-se acompanhar de apoio policial, se for
necessário. Anexar, em separado, o endereço da requerente e do
requerido, para se proceder às respectivas intimações. Alerte-se o(a)
oficial(a) de justiça para não fornecer o endereço de uma parte para
a outra, para se evitar maiores possibilidades de divergências entre
elas. ESTABELEÇO PRAZO DE 5 DIAS PARA CUMPRIMENTO
DO MANDADO. Oficie-se à Delegacia da Mulher a respeito desta
DECISÃO. Oficie-se o 5º BPM para ciência e acompanhamento
pela Patrulha Maria da Penha, indicando nome, contato e endereço
das partes, bem como as MPU prorrogadas. Depois de intimadas
as partes, cientificado o Ministério Público e transcorrido o prazo
de Validade das MPU ora prorrogadas, tornem os autos conclusos
para nova deliberação.’’ Porto Velho-RO, sexta-feira, 6 de julho de
2018. Álvaro Kalix Ferro Juiz de Direito
Porto Velho, 27 de julho de 2018
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório
Proc.: 0009088-98.2018.8.22.0501
Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
Requerente: R. B. da S.
Requerido: F. C. R. B.
PRAZO: 10 (dez) DIAS
FINALIDADE: De ordem do MM. Juiz de Direito deste Juizado, Dr.
ÁUREO VIRGÍLIO QUEIROZ, INTIMAR o requerido FRANCISCO
CARLOS RAMOS BRAGA, brasileiro, nascido aos 04/01/1975, filho
de Edite Ramos Braga e de Raimundo da Silva Barga, da DECISÃO
que concedeu Medidas Protetivas de Urgência à requerente R. B.
da S., conforme transcrito:
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‘’A requerente menciona que já foi agredida pelo requerido,
com quem convive há 14 anos e com ele possui dois filhos, por
diversas vezes, mas nunca registrou uma ocorrência. Relata que
no dia 13/06/2018 estavam discutindo dentro do carro, enquanto
ela dirigia. Disse que, em dado momento, bateu com a mão no
peito do requerido para ele parar de falar. Ato seguido, ele revidou
e a agrediu com a bengala, lensionando sua boca. Mas, dessa
vez, resolveu registrar uma ocorrência e pedir auxílio à polícia,
a qual logrou êxito em custodiar o requerido. Temendo por sua
integridade física e psicológica, já que não pretende se reconciliar,
pede, nos termos da Lei n. 11.340/2006, a proibição de se
aproximar, de manter contato por qualquer meio de comunicação
e o afastamento do lar. Anexou termo de declarações prestadas
perante a autoridade policial, boletim de ocorrência pelo crime
de lesão corporal, representando criminalmente. É o relatório.
Decido. Trata-se de caso típico de violência doméstica, noticiando
os autos agressões praticadas, em tese, pelo requerido contra a
requerente. A Lei Federal n. 11.340/2006 prevê, dentre outras, a
possibilidade de medida protetiva consistente na proibição de se
aproximar da vítima, familiares e testemunhas em certo limite de
distância e proibição de contato com os mesmos por qualquer meio
de comunicação (art. 22, inciso III, alíneas “a” e “b”). Trata-se de
caso que permite tal deferimento, o desequilíbrio emocional do
requerido é patente, ante os relatos constantes nas declarações.
O perigo da demora é notório, já que o risco da vítima, é atual
e iminente. Para evitar influência na prova, é preciso evitar que
o requerido tenha contato com a vítima. Aliás, assim se evita,
também, que haja a possibilidade de nova reiteração de conduta.
Desta forma, acolhendo o pedido da vítima e requerente, defiro
as seguintes medidas protetivas, pelo prazo de 8 (oito) meses
a contar da data desta DECISÃO: a) proibição do requerido de
se aproximar da requerente a menos de 100 (cem) metros de
distância; b) proibição de entrar em contato com a requerente
por qualquer meio de comunicação, inclusive telefônico, redes
sociais, dentre outros; c) o afastamento do requerido do lar, local
de convivência da requerente, autorizando-o a retirar da residência
todos os seus pertences pessoais e profissionais, se for o caso,
acompanhado por um oficial de justiça. Tudo isso sob pena de, se
eventualmente estiver solto, ser decretada a sua prisão preventiva,
no caso de descumprimento dessas medidas. Fica ciente, ainda,
que o descumprimento de medida protetiva de urgência caracteriza
o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (redação dada
pela Lei Federal n. 13.641/2018), que inclusive veda a aplicação de
fiança pela autoridade policial na hipótese de flagrante. Esclarecese às partes que eventual dissolução da união, referente aos seus
direitos como companheiros, deverá ser discutida em uma das
varas de família da capital, por meio de advogado ou defensor
público. A presente DECISÃO não restringe qualquer direito do
requerido com relação ao direito de visitas aos filhos menores. As
partes deverão eleger um membro da família ou amigo íntimo para
fazer a mediação quanto à visitação dos filhos durante a vigência
das medidas, de modo que não haja contato entre requerido e
requerente, até que se resolva a questão da guarda, alimentos e
direito de visitas em definitivo, perante o juízo competente (vara
de família), por meio de advogado ou defensor público. Sirva a
presente como MANDADO de intimação das partes, bem como
para efetivo cumprimento das medidas acima concedidas, fazendose acompanhar de apoio policial, se for necessário. Anexar, em
separado, o endereço da requerente e do requerido, para se
proceder às respectivas intimações. Alerte-se o(a) oficial(a) de
justiça para não fornecer o endereço de uma parte para a outra,
para se evitar maiores possibilidades de divergências entre elas.
ESTABELEÇO PRAZO DE 3 DIAS PARA CUMPRIMENTO DO
MANDADO. Não sendo encontrado a requerida no endereço
declinado no MANDADO, o(a) oficial(a) de justiça deverá diligenciar
junto à requerente e solicitar possível endereço atualizado para
intimá-lo. Havendo manifestação expressa da vítima para que
não mais sejam cumpridas as medidas deferidas, deverá o(a)
Sr.(a) Oficial(a) de Justiça certificar no MANDADO e intimá-la
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a comparecer em 03 (três) dias pessoalmente no cartório deste
Juizado, para solicitar revogação das referidas medidas. A vítima
poderá, nos casos em que entender necessário, requerer a
prorrogação das medidas protetivas ora concedidas, já que válidas
por 8 (oito) meses. O pedido de prorrogação deverá ser efetuado
pela requerente pessoalmente, junto ao Cartório deste Juizado,
no prazo de 10 (dez) dias antes da data vencimento das referidas
medidas. Encaminhe-se cópia desta DECISÃO à Delegacia da
Mulher. Oficie-se o 5º BPM para ciência e acompanhamento pela
Patrulha Maria da Penha, indicando nome, contato e endereço das
partes, bem como as MPU deferidas. Intimem-se as partes e dê-se
ciência ao Ministério Público. Após, aguarde-se o decurso do prazo
de Validade das MPU.’’ Porto Velho-RO, terça-feira, 19 de junho de
2018. Álvaro Kalix Ferro Juiz de Direito
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório
Muzamar Maria Rodrigues Soares
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.: 0001470-05.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Luan Gabriel de Quadros Correa, Alexsander Araújo
do Nascimento, Moacir Willian da Rocha, Luiz Nunes da Costa
Neto, Rafael Pimentel Duarte de Souza
Advogado:Aparecido Donizeti Ribeiro de Araújo (OAB/RO 2853),
Nilton Barreto Lino de Moraes (OAB/RO 3974), Leonardo Ferreira
de Melo (OAB/RO 5959), Aparecido Donizeti Ribeiro de Araújo
(OAB/RO 2853)
Vítima:Everson Almeida Gonzaga
FINALIDADE: INTIMAR, do DESPACHO abaixo, os advogados
supramencionados.
DESPACHO:
Considerando a manifestação do Ministério Público de fl. 274,
designo o dia 10 de agosto de 2018, às 11h para reinquiricão da
testemunha Ricardo Tomi.Expeça-se o necessário.Porto Velho-RO,
sexta-feira, 27 de julho de 2018. Lucas Niero Flores Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Dr. Lucas Niero Flores, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do
Tribunal do Júri, desta Comarca de Porto Velho, Capital do Estado
de Rondônia, por nomeação legal e etc...
FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
com A FINALIDADE DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS, PARA
COMPARECEREM PERANTE O 1º TRIBUNAL DO JÚRI, COM
SEDE NO FÓRUM CRIMINAL DESEMBARGADOR FOUAD
DARWICH ZACHARIAS, SITUADO NA AV. ROGÉRIO WEBER,
1872, CENTRO, NESTA COMARCA, ONDE SERÃO LEVADOS A
JULGAMENTO POPULAR, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:
RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUIDOS NAS SESSÕES DE
JULGAMENTO DA 5ª REUNIÃO PERIÓDICA DA 1ª VARA DO
TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE PORTO VELHO – RO, no
período de 06 a 16 de agosto de 2018.
INÍCIO DAS SESSÕES DIÁRIAS: 08h30min.
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Expediu-se o presente Edital para o caso do réu não ser
encontrado.
06/08/2018
1)N. 1014726-32.2017.8.22.0501
Autor: Ministério Público
Réu: LUCAS SILVA DOS SANTOS
Adv.: Defensoria Pública
Art. 121, § 2º, inc. II, na forma do art. 14, inc. II, todos do CP
07/08/2018
2)N. 0010687-43.2016.8.22.0501
Autor: Ministério Público
Réu: WENDERSON GOMES DE CARVALHO
Adv.: Defensoria Pública
Art. 121, § 2º, inc. IV, do CP
08/08/2018
3)N. 0048336-04.2000.8.22.0501
Autor: Ministério Público
Réu: CAMEL NATAL WEHBE
Adv.: Defensoria Pública
Art.121, § 2º, incs. III e IV, c/c o art.29, todos do CP
09/08/2018
4)N.0018585-44.2015.8.22.0501
Autor: Ministério Público
Réu: MOISIVALDO DE JESUS BUCELE
Adv.: Dr. JEFERSON NUNES ARANTES FUHR
Art.121, § 2º, inc. II, do CP
13/08/2018
5)N. 1008752-14.2017.8.22.0501
Autor: Ministério Público
Réu: RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA
Adv.: Defensoria Pública
Art. 121, § 2º, incisos II e VI, do CP
14/08/2018
6)N. 0020849-59.2000.8.22.0501
Autor: Ministério Público
Acusado: FRANCISCO SILVA LIMA
Adv.: Defensoria Pública
Art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c art.29 e 69, todos do CP
15/08/2018
7)N. 0013573-15.2016.8.22.0501
Autor: Ministério Público
Réu: JADER HENRIQUE NUNES DE ARAÚJO
Adv.: Defensoria Pública
Art. 121, § 2º, inciso III, do CP com relação à vítima WAGNER
e art.129, § 1º, do mesmo codex, com relação à vítima
WANDERLEY
16/08/2018
8)N. KARINE CHAGAS SILVA
Autor: Ministério Público
Acusada: KARINE CHAGAS SILVA
Adv.: Defensoria Pública
Art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II, do CP
Gisa Carla da Silva Medeiros Lessa
Diretora de Cartório
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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.: 0010683-35.2018.8.22.0501
Ação:Restituição de Coisas Apreendidas-Criminal
Requerente:Elineude da Silva Duqueza Ribeiro
Advogado:Carlos Reinaldo Martins (OAB/RO 6923), Orlando
Pereira da Silva Júnior (RO 9031)
FINALIDADE: Intimar os Advogados supramencionados, bem como
a requerente, através dos advogados supra, acerca do DESPACHO
abaixo transcrito.
DESPACHO:Vistos.Trata-se de pedido de restituição de coisa
apreendida, formulado por Elineude da Silva Duqueza Ribeiro,
qualificada às fls. 02, consistente no veículo automotor tipo
motocicleta Honda BIZ ES, placa NDN-2806, cor preta, ano/modelo
2014/2015, Renavan nº 1025823351, e chassi 9C2JC480FR519246,
alegando, em síntese, ser a legítima proprietária do bem, como
faz prova o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
CRLV juntado ao pedido. A manifestação do Ministério Público foi
pelo deferimento do pedido (fls. 74-v). É o relatório. DECIDO.No
caso, restou evidente que a requerente é a legítima proprietária do
bem reivindicado e, diante do parecer favorável do representante
ministerial não vejo óbices ao deferimento do pedido. POR
ISSO, com o apoio do parecer ministerial e com fundamento no
artigo 120, do Código de Processo Penal, defiro o pedido e, em
consequência, determino a restituição da motocicleta Honda BIZ
ES, placa NDN-2806, cor preta, ano/modelo 2014/2015, Renavan
nº 1025823351, e chassi 9C2JC480FR519246, a requerente
Elineude da Silva Duqueza Ribeiro.Cópia desta DECISÃO servirá
como Ofício à autoridade policial que preside o Inquérito Policial n.
1714/2018/PP - Plantão de Polícia Central de Flagrantes da Polícia
Civil, determinando que proceda a restituição da motocicleta a
requerente, lavrando o respectivo termo. Por meio dos Defensores
constituídos INTIME-SE a requerente para que no prazo de 5
(cinco) dias comparece na Central de Polícia Civil para receber o
bem em restituição.Certifique-se oportunamente a restituição do
bem nos autos principais (IP ou ação penal), se houver.Cientifiquese o Ministério Público. Após, arquivem-se. Porto Velho-RO, sextafeira, 27 de julho de 2018.Francisco Borges Ferreira Neto Juiz de
Direito
Proc.: 0010688-57.2018.8.22.0501
Ação:Restituição de Coisas Apreendidas-Criminal
Requerente:Rozilda do Nascimento Bezerra
Advogado:Fadricio Silva dos Santos (OAB/RO 6703)
FINALIDADE: Intimar o Advogado supramencionado, bem como,
a requerente através do advogado supra, acerca do DESPACHO
abaixo transcrito.
DESPACHO:Vistos.Intime-se a requerente para que no prazo
de 5 (cinco) dias junte aos autos cópia autenticada e com firmas
reconhecidas em Cartório do contrato de compra e venda acostado
às fls. 10/11, nos termos do parecer do Ministério Público às fls. 65,
Com a juntada, e/ou se esgotado o prazo, voltem-me conclusos.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 26 de julho de 2018.Francisco Borges
Ferreira Neto Juiz de Direito
Proc.: 0010699-86.2018.8.22.0501
Ação:Liberdade Provisória com ou sem fiança (Criminal)
Requerente:Rafael Tavares da Silva
Advogado:Pedro da Silva Freitas Queiroz (OAB/RO 2339)
FINALIDADE: Intimar o Advogado supramencionado da DECISÃO
abaixo transcrita, proferida nos autos supra.
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DECISÃO:Vistos etc.Trata-se de pedido de liberdade provisória,
sem fiança, em favor Rafael Tavares da Silva, em suma, alegando
ser primário, bem como que a prisão cautelar poderá ser substituída
por medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que, solto,
não causará risco à coletividade.O parecer do Ministério Público foi
pelo indeferimento do pedido.É o relatório. DECIDO. O requerente
foi preso no dia 14 do meê em curso, em flagrnte delito, acusado
da pr´tica dos crimes de corrupção de menores, receptação e
roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.Ainda no Plantão
Judicial, ao homologar o auto de prisão em flagrante delito,
magistra plantonista converteu a prisão em flagrante em prisão
prevenetiva, decisã oque foi reexaminada e mantida por ocasião
da realização da Audiência de Custódia, ocorridoa no dia 17 deste
mês.Tendo sido recentemente decretada, a Defesa não trouxe
algum fato novo a justificar nove exame dessa questão em 1º
Grau de Jurisdição. A menção a primariedade do requerente, e a
promessa de que não voltará a delinquir, não se mostra suficiente
para sustentar o deferimento do pedido, ainda mais quando
presentes os fundamentos que ensejaram a conversão da prisão
em preventiva. Repiso, finalmente, que ao requente se imputa a
prática des crimes graves (roubo circunstanciado, receptação
e corrupção de menores), cujas penas privativas de liberdade
máximas, em abstrato, somadas superam em muito a 4 (quatro)
anos. Além disso, entendo diante da gravidade dos crimes, outras
medidas cautelares, diversas da prisão, se revelam inadequadas e
insuficientes para conter eventuais novos ataques do requerente a
patrimônio alheio.POR ISSO, ratificando a DECISÃO que converteu
a prisão do requerente em preventiva, por seus fundamentos de fato
e de direito, indefiro o pedido.Intimem-se. Decorrido o prazo para
eventual recurso, arquivem-se.Porto Velho-RO, sexta-feira, 27 de
julho de 2018.Francisco Borges Ferreira Neto Juiz de Direito
Proc.: 0001981-03.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Deivide Natan da Silva Reis, Antônio José da Silva
Lima, Lucivaldo Beserra Batista, Fábio Gomes Martins
Não denunciado:Davi Felipe da Silva Lima
Advogada: Susana Cury El Chebib Filha (OAB/RO 521A)
FINALIDADE: Intimar a Advogada supramencionada do
DESPACHO abaixo transcrito.
DESPACHO:Vistos.Conforme publicação no DJE do dia 20.06.2018
(fls. 298-v), em que pese intimada, a advogada do acusado Fábio
Gomes Martins, Susana Cury El Chebib Filha, (OAB/RO 521-A)
até a presente data não apresentou as alegações finais em
favor do constituinte. Prescreve o art. 265 do CPP: O defensor
não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso,
comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez)
a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis Desse modo, ausente a comunicação prévia de renúncia
ao MANDADO conferido às fls. 229, bem como justificação quanto
a desídia, à mencionada advogada concedo prazo de 5 (cinco)
dias para a apresentação das aludidas alegações finais, sob pena
de declaração de abandono do processo e, consequentemente, a
aplicação da multa prevista no artigo acima transcrito, que desde
agora fixo, para cada um, em 10 (dez) salários mínimos.Intime-se.
Se apresentadas as alegações finais, retornem os autos conclusos
para SENTENÇA.Caso contrário, intime-se o condenado para
que no prazo de 5 (cinco) dias constitua novo defensor. Não o
fazendo, desde logo nomeio a Defensoria Pública para prosseguir
na sua defesa, dando-lhe vista dos autos para a apresentação das
alegações finais.Porto Velho-RO, quinta-feira, 26 de julho de 2018.
Francisco Borges Ferreira Neto Juiz de Direito
Proc.: 0005165-64.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:Fabio Roberto Mendes Farias
Advogado: Edivaldo Soares da Silva (OAB/RO 3082).
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DESPACHO:Vistos.Defiro o pedido na forma requerida às fls. 54.
Em consequência, autorizo ao acusado Fábio Roberto Mendes
Farias a frequentar, no período noturno, as aulas do primeiro ano
do ensino médio na Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Getúlio Vargas, onde se encontra devidamente matriculado,
devendo recolher-se à sua residência, todos os dias, até as
23h30min.Intime-se por meio do Defensor constituído.Após,
aguarde-se a realização da audiência desiganda às fls. 53.Porto
Velho-RO, quinta-feira, 26 de julho de 2018.Francisco Borges
Ferreira Neto Juiz de Direito
Élia Massumi Okamoto
Diretora de Cartório

2ª VARA CRIMINAL
2º Cartório Criminal
Proc.: 1012020-76.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Neodi Carlos Francisco de Oliveira, João Ricardo
Gerolomo de Mendonça
Advogado:Beatriz Wadih Ferreira de Paula (OAB/RO 2564), Érica
Caroline Ferreira Vairich (OAB/RO 3893), José Viana Alves (RO
2.555), Marcelo Maldonado Rodrigues (RO 2080)
FINALIDADE: Intimar advogados da data de audiência a ser
realizada em 24 de agosto de 2018, às 11h00min.
DECISÃO: Vistos.Ante o requerimento da Defesa do acusado
Neodi, antecipo a audiência designada para o dia 24 de agosto
de 2018, às 11h00min.Intimem-se/requisitem-se/deprequem-se.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 26 de julho de 2018.Rejane de Sousa
Gonçalves Fraccaro Juíza de Direito
Proc.: 0009723-50.2016.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Daniel Rinaldo Vale Galli, Dioraci Vale, Damti Produtos
Florestais Eireli Epp, Aparecida Benedita de Oliveira Vale, Diora
Madeiras Comércio Ltda
Advogados: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES OAB/RO-2433,
MAIELE ROGO MASCARO NOBRE OAB/RO-5122, NATIANE
CARVALHO DE BONFIM, OAB/RO-6933, MARIO LACERDA NETO
OAB/RO-7448, e SERGIO FERNANDO CESAR OAB/RO-7449,
DEVONILDO DE JESUS SANTANA OAB/RO-8197, ANA PAULA
SILVA SANTOS OAB/RO-7464, JORDANI LOPES FAGUNDES
CHAGAS OAB/RO-9208.
FINALIDADE: Intimar advogados de data de audiência a ser
realizada em 26 de outubro de 2018, às 10h00min, 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 26 de outubro de
2018, às 10h00min.Intime(m)-se, requisite(m)-se e/ou depreque
(m)-se, se for o caso.Solicite-se informação acerca da carta
precatória expedida para citação do acusado Daniel.Diligencie-se,
pelo necessário. Porto Velho-RO, quinta-feira, 26 de julho de 2018.
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro Juíza de Direito
Kauê Alexsandro Lima
Escrivão Judicial
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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
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 1010613-35.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Belarmino Afonso Stein
Advogado:Francisco Lopes Coelho (OAB/RO 678)
FINALIDADE: Intimar a defesa acima mencionada da audiência
de instrução e julgamento designada para o dia 05/09/2018 às
09h30min. Nada mais.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 1006328-96.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Antônio Henrique da Silva Frota,.
Advogado:Hélio Silva de Melo Júnior OAB/RO 958.
FINALIDADE: Intimar a defesa acima mencionada da audiência
de instrução e julgamento designada para o dia 10/09/2018 às
09h00min. Nada mais.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito
Proc.: 0011195-57.2014.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
DECISÃO:
Vistos. Recebo o recurso interposto pelo parquet, eis que
tempestivo. Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para
razões recursais. Após, intime-se as Defesas dos acusados para
o oferecimento das contrarrazões do recurso. Com razões e
contrarrazões, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia com as homenagens deste Juízo. Intimem-se.
Porto Velho-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Franklin Vieira
dos Santos Juiz de Direito
Rosimar Oliveira Melocra
Escrivã Judicial

1º CARTÓRIO DE EXECUÇÕES FISCAIS
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 7034066-02.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
EXECUTADO: FRANCIS SANTIAGO DE SOUSA
DECISÃO
Vistos,
As tentativas de penhora de bens foram infrutíferas e, intimada, a
parte Credora manteve-se silente.
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Assim, com fulcro no art. 40 da LEF suspendo a tramitação do feito
por um ano.
Decorrido o lapso temporal, certifique e, em não havendo
manifestação da Exequente (§3º do artigo 40 da LEF), encaminhe
ao arquivo provisório, independentemente de nova intimação.
Superado o quinquênio, o que também deverá ser certificado, dêse vista para manifestação sobre prescrição intercorrente.
A credora poderá pleitear o retorno do trâmite dos autos, a qualquer
tempo, desde que encontrados bens suficientes à penhora.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 20 de julho de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza de Direito
(assinatura digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 0045757-50.2008.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: HELIO CAMILO ROSA
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Trata-se de execução fiscal proposta por Fazenda Pública Estadual
em desfavor de HELIO CAMILO ROSA (CPF n. 028.183.626-44),
para recebimento do crédito não-tributário (ressarcimento ao erário)
descrito na CDA n. 20070200015453.
A Fazenda Pública Estadual noticiou o pagamento integral do
débito, pugnando pela extinção do feito (ID 18577032).
Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal nos termos do
inciso II do art. 924 do CPC. Dispenso o prazo recursal. Havendo
constrições ou gravames administrativos, libere-se. Custas e
honorários pagos (ID 17251554).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.
Porto Velho - RO, 24 de julho de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza de Direito
(assinatura digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 7062600-87.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
EXECUTADO: RAIMUNDO CEZARIANO SARAIVA DA SILVA
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Trata-se de execução fiscal proposta por DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRANSITO em desfavor de RAIMUNDO
CEZARIANO SARAIVA DA SILVA, para recebimento do crédito
descrito na CDA nº 20150205829086.
A Exequente noticiou o pagamento do débito principal e requereu
a extinção do feito.
Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal, nos termos do art.
924, II, do NCPC.
À escrivania: intime-se a Executada para comprovar o pagamento
das custas processuais no prazo de 15 dias.
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Em caso de não pagamento, encaminhe-se o débito para protesto
no tabelionato competente e inscrição em dívida, conforme disposto
nos artigos 35 à 37 da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Na sequência, arquivem-se com baixa.
Sem constrições existentes.
P. R. I. C.
Porto Velho - RO, 23 de julho de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza de Direito
(assinatura digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 7035948-96.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: ELAINE MENDES DA SILVA UCHOA
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Trata-se de execução fiscal proposta por Fazenda Pública Estadual
em desfavor de ELAINE MENDES DA SILVA UCHOA (CPF n.
192.084.302-78), para recebimento do crédito tributário descrito na
CDA n. 20170200005729.
A Fazenda Pública Estadual noticiou o pagamento integral do
débito, incluindo as custas e honorários, e pugnou pela extinção do
feito (ID 19549394 e seguintes).
Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal nos termos do inciso
II do art. 924 do CPC/2015 c/c art. 156, I do CTN. Dispenso o prazo
recursal. Havendo constrições ou gravames administrativos, liberese. Custas e honorários pagos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquive-se com as baixas de estilo.
Porto Velho - RO, 23 de julho de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza de Direito
(assinatura digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 7034296-78.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
EXECUTADO: MARIA LINDALVA DE FREITAS SILVA
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Trata-se de execução fiscal proposta pelo DETRAN/RO em desfavor
de MARIA LINDALVA DE FREITAS SILVA, para recebimento do
crédito descrito na CDA nº 20150205827037.
A Exequente noticiou (ID 19519652) o pagamento do débito
principal e honorários e requereu a extinção do feito.
Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal, nos termos do art.
924, II, do NCPC.
À escrivania: intime-se a Executada para comprovar o pagamento
das custas processuais no prazo de quinze dias.
Em caso de não pagamento, encaminhe-se o débito para protesto
no tabelionato competente e inscrição em dívida, conforme disposto
nos artigos 35 à 37 da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Na sequência, arquivem-se com baixa.
Sem constrições existentes.
P. R. I. C.
Porto Velho - RO, 23 de julho de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza de Direito
(assinatura digital)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 0042936-73.2008.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: LUMAX AGRONEGOCIOS LTDA - ME
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Trata-se de execução fiscal proposta por Fazenda Pública
Estadual em desfavor de LUMAX AGRONEGOCIOS LTDA ME, para recebimento do crédito tributário descrito na CDA nº
20070200014770.
A Fazenda Pública Estadual noticiou (ID 19597326) o pagamento
integral do débito, conforme extrato do SITAFE em anexo.
Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal nos termos do
inciso II do art. 924 do CPC. Dispenso o prazo recursal. Havendo
constrições ou gravames administrativos, libere-se. Custas e
honorários pagos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquive-se com as baixas de estilo.
Porto Velho - RO, 23 de julho de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza de Direito
(assinatura digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 0109174-50.2003.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: A M EVANGELISTA DAS NEVES
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do
Estado de Rondônia contra A M EVANGELISTA DAS NEVES.
O executivo fiscal se enquadra na hipótese prevista no §1º do art.
1º da Lei 3.511/2015.
A dívida é de ICMS, o valor principal quando da propositura é
inferior a dez mil reais e, em consulta ao SINTEGRA, constatou-se
que a situação do estabelecimento executado é “não habilitado” há
mais de cinco anos.
Ante o exposto, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC/2015,
julgo extinta a execução fiscal.
A extinção se deu a pedido da Exequente (ID. 19718941) que,
nos termos do § 3º do art. 1º da referida lei, está autorizada a não
interpor recursos. Assim, dispenso o prazo recursal.
Havendo constrição, libere-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquivem-se com baixa.
Porto Velho - RO, 23 de julho de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza de Direito
(assinatura digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
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Processo nº: 0110590-19.2004.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: JAIR MORETTI
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do
Estado de Rondônia contra JAIR MORETTI (CPF n. 018.685.68814) para cobrança do crédito tributário descrito na CDA n.
20040200000869.
O executivo fiscal se enquadra na hipótese prevista nos §1º e §6º
do art. 1º da Lei 3.511/2015 (alterações da Lei 3.755/2015).
A dívida é de ICMS, o valor principal quando da propositura é inferior
a dez mil reais e há expressa previsão da norma alcançando as
pessoas físicas da benesse tributária (art. 1, §6º da Lei 3.511/2015
- parágrafo acrescido pela Lei 3.755/2015).
Ante o exposto, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC/2015 c/c
art. 156, IV do CTN, julgo extinta a execução fiscal.
A extinção se deu a pedido da Exequente (ID 19411921) que,
nos termos do § 3º do art. 1º da referida lei, está autorizada a não
interpor recursos. Assim, dispenso o prazo recursal.
Havendo constrição, libere-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Porto Velho - RO, 24 de julho de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza de Direito
(assinatura digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 0123669-26.2008.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: EDGAR BELTINO DE QUEIROZ
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do
Estado de Rondônia contra EDGARD BELTINO DE QUEIROZ (CPF
n. 001.050.902-04) para cobrança do crédito tributário descrito na
CDA n. 20080200001298.
O executivo fiscal se enquadra na hipótese prevista nos §1º e §6º
do art. 1º da Lei 3.511/2015 (alterações da Lei 3.755/2015).
A dívida é de ICMS, o valor principal quando da propositura é inferior
a dez mil reais e há expressa previsão da norma alcançando as
pessoas físicas da benesse tributária (art. 1, §6º da Lei 3.511/2015
- parágrafo acrescido pela Lei 3.755/2015).
Ante o exposto, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC/2015 c/c
art. 156, IV do CTN, julgo extinta a execução fiscal.
A extinção se deu a pedido da Exequente (ID 19412296) que,
nos termos do § 3º do art. 1º da referida lei, está autorizada a não
interpor recursos. Assim, dispenso o prazo recursal.
Havendo constrição, libere-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Porto Velho - RO, 24 de julho de 2018.
Fabíola Cristina Inocêncio
Juíza de Direito
(assinatura digital)
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2º CARTÓRIO DE EXECUÇÕES FISCAIS

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

2ª Vara de Execuções Fiscal e Registros Públicos
Proc.: 0034518-06.2009.8.22.0101
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Município de Porto Velho RO
Executado:Automak Pecas Imp. e Serv. Ltda
Advogado:Anete Valle Machado (OAB/RO 98-B)
SENTENÇA:
“Diante disso, ante o pagamento do crédito tributário e a
impossibilidade de inscrição do devedor em dívida ativa, EXTINGO
o presente feito, nos termos do inciso II do artigo 924, c.c o artigo
925, ambos do CPC. Liberem-se eventuais bens penhorados
e ou arrestados. Após, a observação de todas as cautelas e
movimentações de praxe, arquive-se. PRI. Porto Velho-RO,
segunda 9 de julho de 2018. Amauri Lemes Juiz de Direito” João
Jorge da Silva Júnior - Diretor de Cartório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7010151-84.2018.8.22.0001
REQUERENTE: VILZA DOS SANTOS LUCENA
Advogado do(a) REQUERENTE: ELIELTON RAMOS DA SILVA RO9089
REQUERIDO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: LARISSA TEIXEIRA RODRIGUES
FERNANDES - RO7095, MARCO ANDRE HONDA FLORES MS0006171
Intimação
DESPACHO: “Vistos e etc...,Em atenção à DECISÃO proferida
pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nos autos do REsp STJ
Nº 1.578.526-SP (2016/0011287-7), determinando a suspensão
das ações que envolvam a validade da cobrança por registro de
contrato, avaliação de bem ou qualquer outro serviço de terceiros
em contratos de financiamentos bancários, DETERMINO A
SUSPENSÃO DO FEITO por 06 (seis) meses, ou até ulteriores
providências/julgamento daquela Corte Superior de Justiça, posto
que o cerne da demanda, não selada pela res judicata, envolve
referida matéria.Anote-se e movimente-se como de praxe.Intimese as partes, OBSERVANDO a habilitação de novos advogados
do banco deMANDADO e fazendo a presente servir de MANDADO
/CARTA DE INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006) ou
via diligência de Oficial de Justiça/Carta Precatória.CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIOJuiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Execuções Fiscais
Avenida Sete de Setembro, 1044, 2º Andar, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76801-096 - Fone: (69) - 3052/3022- pvh2fiscais@.
tjro.jus.br{processoTrfHome.instance.orgaoJulgador.
numeroTelefoneFormatado}
Processo nº: 7013727-85.2018.8.22.0001
Classe: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO
DE REGISTRO CIVIL (1682)
REQUERENTE: GRACIELA DA SILVA SANTOS
Emende-se a inicial sob pena de indeferimento, para que providencie
o requerente, e, junte aos autos:
I - Cópias LEGÍVEIS dos documentos o autor (especialmente o RG),
anexando-se ainda outros documentos de que disponha (Certidão
de Nascimento, certidão de batismo, carteira de vacinação, etc.)
II – Declaração de 2 (duas) testemunhas, com firma reconhecida,
que o conheçam há bastante tempo e possam confirmar os fatos
narrados na inicial, prestando declarações.
Assinalo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento das
diligências.
Após, vista ao Ministério Público para manifestação.
Cumpra-se, SERVINDO ESTE DE OFÍCIO/INTIMAÇÃO.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Execuções Fiscais
Avenida Sete de Setembro, 1044, 2º Andar, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76801-096 - Fone: (69) - 3052/3022- pvh2fiscais@.
tjro.jus.br{processoTrfHome.instance.orgaoJulgador.
numeroTelefoneFormatado}
Processo nº: 7014117-55.2018.8.22.0001
Classe: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO
DE REGISTRO CIVIL (1682)
REQUERENTE: LUIS ALMEIDA ARAUJO
Emende-se a inicial sob pena de indeferimento, para que providencie
o requerente, e, junte aos autos:
I - Cópias de outros documentos do autor (certidão de batismo,
carteira de vacinação, etc.), bem ainda, cópia dos documentos
pessoais dos seus genitores e irmãos.
II - na ocasião, seja encaminhado LUIS ALMEIDA ARAUJO ao IICC
(Instituto de Identificação Civil e Criminal), localizado à Rua das
flores nº 4384, Bairro Costa e Silva, nesta Capital, para coleta de
suas impressões digitais e pesquisas onomásticas civil e criminal,
enviando ao juízo, cópia de toda documentação porventura
existente.
Oficie-se ainda, pela escrivania, o cartório de registro civil
competente, solicitando a cópia da folha do livro ou certidão
negativa do assento de nascimento de LUIS ALMEIDA ARAUJO.
Assinalo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento das
diligências.
Após, vista ao Ministério Público para manifestação.
Cumpra-se, SERVINDO ESTE DE OFÍCIO/INTIMAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7015920-73.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: LELIO OLIVEIRA DE MELO
Endereço: Rua Pau Brasil, 2280, (Cj Rio Guaporé) QD 12,
Castanheira, Porto Velho - RO - CEP: 76811-214
Advogado do(a) REQUERENTE: KATIA CILENE GOMES RIBEIRO
- RO0002160
REQUERIDA(O): Nome: BANCO PAN S.A.
Endereço: Avenida Paulista, 2240, - de 2134 ao fim - lado par, Bela
Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-300
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos e etc...,
Em que pese a adoção por este juízo do princípio da identidade
física do juiz prolatante da SENTENÇA que reste embargada,
efetivo o prévio controle dos requisitos extrínsecos e no que for
cabível, salientando que a jurisdição do magistrado sentenciante já
encerrara-se neste Juizado.
Desse modo, CONHEÇO os embargos de declaração opostos
(ID 19927470), posto que tempestivos e próprios (art. 48, da LF
9.099/95 – preenchimento dos requisitos intrínsecos).
E, da análise dos autos, constatei que a razão assiste ao autor,
posto que a audiência de conciliação fora cancelada, conforme
DECISÃO de id 18512828, sendo certo que há erro na referida ata
e na realização da solenidade ( id 19728892).
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, CONHEÇO
E JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
razão pela qual TORNO SEM EFEITO A SENTENÇA EXTINTIVA
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DO FEITO (ID 19758100), não havendo qualquer penalidade ou
encargo a ser honrado pela parte demandante, devendo a demanda
prosseguir em seus ulteriores termos.
Por conseguinte, DETERMINO o prosseguimento do feito e a
inclusão do feito novamente em pauta obrigatória de conciliação
perante o CEJUSC/PVH/RO.
Intime-se/cite-se os litigantes com as advertências e recomendações
de praxe (arts. 9º, §4º, 20 e 51, I, todos da LF 9.099/95).
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de Oficial de Justiça ou
DJe.
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7000332-60.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: MANOEL ABRAO DA GRACA LOPES
Endereço: Rua México, 2917, EMBRATEL, Porto Velho - RO CEP: 76900-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCELLINO VICTOR
RAQUEBAQUE LEAO DE OLIVEIRA - RO8492, JANUARIA
MAXIMIANA RAQUEBAQUE DE OLIVEIRA - RO8102, NILTON
BARRETO LINO DE MORAES - RO0003974, LEONARDO
FERREIRA DE MELO - RO0005959
REQUERIDA(O): Nome: IRMAOS GONCALVES COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA.
Endereço: Av. Gov. Jorge Teixeira, 2408, EMBRATEL, Porto Velho
- RO - CEP: 76900-000
Advogado do(a) EXECUTADO: MAGALI FERREIRA DA SILVA RO000646A
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de impugnação oposta por IRMAOS GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (id 18884508) que deve ser
efetivamente conhecida, uma vez que tempestiva (arts. 52 e
seguintes da LF 9.099/95, 523 e 525, do Novo Código de Processo
Civil) e fundada em arguição de “inexigibilidade do título judicial”,
de modo que preenchidos os requisitos intrínseco e extrínseco.
Aduz o impugnante, em suma, ser indevido o prosseguimento
do cumprimento de SENTENÇA, posto que os valores referentes
aos danos materiais foram estornados pela Cielo, razão pela qual
postula diligências quanto a restituição para posterior devolução
dos valores.
Pois bem!
Analisando os argumentos esposados, verifico que razão não
assiste ao impugnante, posto que a questão fática já fora superada,
não podendo haver regresso à discussão de MÉRITO e aplicação
dos efeitos da revelia.
Ademais disto, a r. SENTENÇA (id 10236072 – confirmada pela
Turma Recursal – id 18316620) representa título executivo judicial,
conforme art. 515, do CPC, sendo líquido, certo e exigível, estando
há muito revestido pela res judicata.
Desse modo o julgado é inteligível, perfeito e transitado em julgado,
sendo certo já houve a quitação do crédito exequendo, estando
exaurida a execução e extinto o interesse processual.
Esta é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, LF 9.099/95), sendo certo que a regra vigente nos
Juizados Especiais é a do efeito recursal meramente devolutivo.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste JULGO
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO OPOSTA POR IRMAOS
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GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e JULGO EXTINTA
A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, II e III, do CPC, arquivemse os observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Custas pela impugnante, sendo indevidos os honorários
advocatícios (arts. 54 e 55, LF 9.099/95).
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
Intimem-se e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7003121-03.2015.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: ALDEMIR PIRES DIAS
Endereço: Rua Venezuela, 2919, Embratel, Porto Velho - RO CEP: 76820-810
Advogados do(a) EXEQUENTE: HIANARA DE MARILAC BRAGA
OCAMPO - RO0004783, MARCOS HENRIQUE SILVA DIAS RO7362
REQUERIDA(O): Nome: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Endereço: Directv Galaxi do Brasil, 1000, Av. Marcos Penteado
Ulhoa Rodrigues, Tamboré, Santana de Parnaíba - SP - CEP:
06543-900
Advogado do(a) EXECUTADO: RICHARD LEIGNEL CARNEIRO
- RN0009555
Vistos e etc...,
SKY BRASIL SERVICOS LTDA- manifesta-se (id 19158962)
no prazo de impugnação/defesa limitada e específica, prevista
nos incisos I e II (impenhorabilidade da quantia penhorada e
indisponibilidade excessiva de ativos financeiros), do §3º, do art.
854, do NCPC (aplicável ao juizados por força do art. 52, caput, LF
9.099/95).
Contudo, analisando os termos da referida defesa verifico que,
em verdade, há arguição de nulidade de intimação dos atos da
fase cumprimento de SENTENÇA /execução. Desse modo e como
referida impugnação envolve a nulidade processual, matéria de
ordem pública que não preclui, podendo ser alegada a qualquer
momento, recepciono referida defesa como exceção de préexecutividade e que deve efetivamente ser conhecida, conforme
arts. 518 e 525, §11º do NCPC (LF 13.105/2015), aplicável
subsidiária e supletivamente à LF 9.099/95, conforme arts. 52,
caput, LJE, e 318 e 1.046, §2º, LF 13.105/2015 - NCPC.
Pois bem!
Dá análise dos autos constato que efetivamente durante a fase
recursal a empresa executada promoveu a juntada de nova
procuração ( id 16963568), sem reserva de poderes aos antigos
causídicos o que consequentemente importa na revogação tácita
do mandato dos antigos advogados cadastrados no sistema PJe.
Desse modo, há que se reconhecer a nulidade da intimação para
pagamento voluntário, razão pela qual não há como se aplicar a
multa prevista no art. 523 do CPC.
Entretanto, a nulidade do referido ato não implica em afastamento da
condenação imposta pela r. SENTENÇA id 5997392 – parcialmente
reformada pela Turma Recursal – id 16963588), razão pela qual
tenho como correto o cálculo apresentado pela empresa executada
que exclui a multa de 10% ad valorem ( id 19158962 - Pág. 3).
Dessa forma, tem-se de forma inequívoca nos autos que o valor
atualizado do dano moral é devido a parte exequente, razão pela
qual não que se falar em nova intimação da empresa devedora
para exigibilidade e pagamento do quantum debeatur, posto que a
penhora eletrônica já fora efetivada devendo ser liberado em favor
das partes o que lhes seja devido.
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Esta é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, LF 9.099/95).
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, JULGO
PROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ – EXECUTIVIDADE
OPOSTA POR SKY BRASIL SERVICOS LTDA e JULGO
EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, II e III, do CPC,
determinando que cartório, após o trânsito em julgado, expeça
ordens de levantamento financeiro da seguinte forma:
a) Alvará de levantamento em prol do credor e no valor de R$
5.250,29 (Cinco mil e duzentos e cinquenta reais e vinte e nove
centavos), com os devidos e respectivos acréscimos pro rata;
b) Alvará de levantamento em prol da empresa executada no
valor de R$ 422,18 ( Quatrocentos e vinte e dois reais e dezoito
centavos), com os devidos e respectivos acréscimos pro rata, fica
autorizada também, a transferência dos referidos valores à conta
bancária indicada no id 19158962 – Pág 3.
Cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos
independentemente de nova CONCLUSÃO e observadas as
cautelas e movimentações de praxe.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
Sem custas.
Intimem-se e Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7013813-56.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: AURELIO JOSE DA SILVA SANTOS
Endereço: Rua Manoel Félix, 5103, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-560
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ALVES VIEIRA GUEDES
- RO0005457
REQUERIDA(O): Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Banco do Brasil (Sede III), 7 andar, SBS Quadra 1 Bloco
G Lote 32, Asa Sul, Brasília - DF - CEP: 70073-901
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS MT014258A
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais decorrentes
de alegada má prestação de serviços de atendimento bancário,
obrigando o requerente a aguardar por atendimento por tempo bem
superior ao máximo permitido e fixado em legislação municipal,
conforme fatos relatados no pedido inicial e documentação
apresentada.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, posto
que a instituição financeira demandada, apesar de devidamente
citada, cientificada e advertida quanto à necessidade de sua
presença em audiência de conciliação e quanto aos efeitos da
revelia (id. 19609093), não compareceu à referida solenidade (id.
19325663), autorizando, em tese, o decreto judicial desfavorável.
Contudo, deve o juiz decidir de acordo com o bom senso e com os
princípios da verdade processual, da livre apreciação das provas e
da persuasão racional, sendo expressamente consignada na lei a
liberdade de convencimento do julgador:
“Art. 20 - Não comparecendo o deMANDADO à sessão de
conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário
resultar da convicção do Juiz” (destaquei).
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Deve o magistrado ater-se à prova carreada para os autos e
aplicar a melhor justiça para o caso concreto, sendo certo, manso
e pacífico que a revelia não retira do julgador o senso crítico e o
poder de análise das provas e da casuística, até porque ao
PODER JUDICIÁRIO é delegado também um poder regulador das
relações jurídicas e sociais.
A revelia tem por consequência tornar incontroversos os fatos,
mas a tese jurídica ou as consequências do referido fato devem
ser submetidas ao convencimento do magistrado em sintonia com
o sistema legal e com os precedentes, súmulas e jurisprudência
pátria.
Pois bem!
O cerne da demanda reside basicamente nos alegados danos
ofensivos à honra, subjetiva e objetiva da parte requerente em
razão do excesso de tempo em que aguardou na fila de atendimento
bancário, sofrendo aflição, cansaço e sensação de desrespeito e
impotência.
Contudo, não vislumbro a ofensa como afirmada na inicial, posto
que, além do atraso ou demora em si, não há relato de qualquer
tratamento cruel, desrespeitoso, degradante ou vexatório que exija
uma compensação pecuniária, mormente quando todas as agências
bancárias, por força de condenações judiciais e leis municipais, têm
disponibilizado para os clientes e correntistas cadeiras/poltronas,
água e banheiro, a fim de tornar mais cômoda a espera.
O simples fato do consumidor e demandante haver permanecido por
tempo superior ao limite legal, aguardando atendimento bancário
não caracteriza “ofensa à honra, à alma”, tratando-se de mero
dissabor e fato previsível do cotidiano. Quando muito, há infração
administrativa (descumprimento de lei municipal), que deve ser
apurada pela autoridade pública/fiscal competente.
Isto porque, ao contrário de uma restrição de crédito, de um
overbooking, de um expressivo atraso no transporte aéreo, ou da
morte de um ente querido, a parte, correntista ou não, não está
impotente e obrigada a ficar aquele tempo todo no banco que
procura e com o qual conta, podendo retornar em outra data, em
outro horário ou usufruir de outras agências, posto que todas as
agências bancárias são integradas e interligadas on line.
Não bastasse tudo isso, deixou a parte autora de comprovar a real
imprescindibilidade de atendimento pessoal naquele dia e horário,
de modo que poderia ter procurado a agência bancária selecionada
quando esta estivesse menos tumultuada.
A escolha pela espera no fatídico dia representa questão de opção
e de bom senso do consumidor, não podendo o
PODER JUDICIÁRIO compactuar com enriquecimento sem causa
ou ilícito!
Ainda que a matéria não seja efetivamente pacífica, posto que há
juízos e tribunais entendendo pela ausência de dano moral e outros
entendendo pela caracterização da ofensa à dignidade humana,
devemos pender para a corrente que entende inocorrente o ataque
à honra, pois, do contrário, chegaremos ao abuso de banalização
do instituto indenizatório, à “potencialização” do dano e à criação
da indústria do dano moral, o que é um absurdo.
Não podemos focalizar o alegado “dano moral” com a condição
econômica, por si só, das instituições bancárias (o lucro não é
crime e a alegação de que os grandes não cumprem as leis – lei
municipal de limitação ao tempo de atendimento - não é suficiente
para induzir à presunção do dano extrapatrimonial), sob pena de
se efetivar a injustiça. O entendimento que nega a ocorrência de
ofensa à dignidade humana deve imperar, sob pena de ser forçado
aos extremos, como por exemplo, acolher-se eventual pleito
indenizatório em razão de fila e tempo de espera excessivo em
filas de atendimento eletrônico (caixa eletrônico).
Definitivamente, filio-me à corrente que rejeita pleitos como do
demandante, sendo oportuno colacionar alguns julgados, dentre
muitos, que bem cercam e delimitam a questão, utilizando a
equidade e o bom senso:
“CIVIL. CEF. ESPERA EM FILA DE BANCO POR PERÍODO
SUPERIOR A QUINZE MINUTOS. INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. INOCORRÊNCIA. I. A Constituição Federal em seu
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art. 5º, V, garante a indenização da lesão moral, independente de
estar, ou não, associada a prejuízo patrimonial. II. O dano moral
se configura sempre que alguém, injustamente, causa lesão a
interesse não patrimonial relevante, o que não ocorreu no presente
caso. III. Não demonstrou a autora que o tempo gasto na fila do
banco, por período de quatro horas e oito minutos, foi capaz de
ensejar qualquer sofrimento ou lesão psicológica. Tal fato, ao
contrário, não passou de mero aborrecimento, incapaz de gerar
qualquer indenização por danos morais. IV. Apelação improvida”
(AC nº 471045/SE (2009.85.00.000850-0), 4ª Turma do TRF da
5ª Região, Rel. Margarida Cantarelli. j. 29.10.2009, unânime, DJe
12.11.2009)”;
“CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ESPERA EM FILA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. MEROS
ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. O fato de o cliente permanecer em fila
de banco por tempo superior ao estabelecido na Lei Distrital nº
2.547/2000 para ser atendido configura irregularidade administrativa
na relação banco/cliente que, uma vez ocorrida, gera apenas multa
a ser aplicada pelo Poder Público. Recurso improvido. Unânime”
(Processo nº 2009.05.1.001400-0 (372670), 1ª Turma Cível
do TJDFT, Rel. Maria de Fátima Rafael de Aguiar Ramos. DJe
08.09.2009)”;
“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ESPERA EM FILA EM AGÊNCIA BANCÁRIA POR MAIS DE
TRINTA MINUTOS. MERO DISSABOR OU CONTRATEMPO DO
COTIDIANO NÃO CARACTERIZA DANO EXTRAPATRIMONIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O
fato de o cliente permanecer em fila de banco por tempo superior
ao estabelecido na Lei Municipal nº 2.636/1998 para ser atendido,
configura irregularidade administrativa na relação banco/cliente
que, uma vez ocorrida, gera sanções administrativas a ser aplicada
pelo Poder Público” (Apelação Cível nº 7596/2009 (12284/2009),
2ª Câmara Cível do TJSE, Rel. Osório de Araújo Ramos Filho.
unânime, DJ 18.01.2010)”;
“STJ - PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ESPERA EM FILA DE
BANCO POR MAIS DE UMA HORA. TEMPO SUPERIOR AO FIXADO
POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INVOCAÇÃO DA REFERIDA
LEGISLAÇÃO PARA FUNDAMENTAR O RECONHECIMENTO
DO DANO MORAL. INSUFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. 1. Apenas a invocação de legislação municipal ou estadual
que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é
suficiente para fundamentar o direito a indenização, devendo ser
demonstrada a situação fática provocadora do dano. 2. Agravo
conhecido em parte para se conhecer em parte do recurso especial
e dar-lhe provimento” (Agravo em Recurso Especial nº 393.798/SE
(2013/0304193-3), 3ª Turma do STJ, Rel. João Otávio de Noronha.
j. 04.05.2016, DJe 17.05.2016)”.
Inúmeros são os julgados da Colenda Corte de Justiça no sentido
de não entender pelo dano moral e evitar a banalização da
responsabilidade civil e a criação da indústria do dano moral.
Veja-se outros recentes julgados:
“STJ - CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DO
NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ESPERA
EM FILA DE BANCO EM TEMPO SUPERIOR AO FIXADO EM
LEI MUNICIPAL. MERO DISSABOR. REFORMA DO ACÓRDÃO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. ANÁLISE DA VERBA
INDENIZATÓRIA
PREJUDICADA.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO” (Recurso Especial nº 1.696.860/RO (2017/0231149-6),
STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 11.10.2017).
“STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO E
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABE
ANALISAR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. ESPERA EM FILA DE BANCO EM TEMPO
SUPERIOR AO FIXADO EM LEI MUNICIPAL. NECESSIDADE
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DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO QUE ENSEJA DANO MORAL.
SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO” (Agravo em Recurso Especial nº 1.157.545/PR
(2017/0210359-3), STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 20.11.2017).
“STJ - CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL MANEJADO
NA VIGÊNCIA DO DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. ESPERA EM FILA DE BANCO EM TEMPO SUPERIOR AO
FIXADO EM LEI MUNICIPAL. MERO DISSABOR. REFORMA DO
ACÓRDÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. ANÁLISE DA
VERBA INDENIZATÓRIA PREJUDICADA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO” (Recurso Especial nº 1.698.419/RO (2017/0236616-5),
STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 01.12.2017).
Como dito e reafirmado, bem como consignando-se todas as
venias ao entendimento da Turma Recursal deste estado, há que
se entender o caso como mero aborrecimento do cotidiano e mera
infração administrativa aos preceitos da propalada Lei Municipal n.º
1350/99 (alterada pela Lei 1.877/2010 e outras posteriores).
Desta forma e sintonizado com o senso de justiça preconizado
pelo art. 6º da LF 9.099/95 e com os indispensáveis requisitos da
responsabilidade civil, não há dano moral a ser indenizado. Não
houve demonstração nem mesmo de qualquer prejuízo na órbita
financeira do demandante, sobretudo na moral, não havendo
comprovação de tratamento humilhante capaz que gerar o dever
de indenizar.
Ao criarmos uma cultura excessivamente liberal, estaremos, nestes
casos, dando azo à criação da temida indústria de indenização do
dano moral, o que levaria, em médio prazo, por força do risco, ao
descrédito até mesmo do
PODER JUDICIÁRIO , além de outras consequências danosas
para a própria economia.
Aplicável à espécie o seguinte magistério de Sérgio Cavalieri Filho,
jurista e desembargador do Estado do Rio de Janeiro:
“O que configura e o que não configura o dano moral Na falta
de critérios objetivos, essa questão vem-se tornando tormentosa
na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de
perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano
moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos,
agora, o risco de ingressar na fase da sua industrialização, onde o
aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como
dano moral, em busca de indenizações milionárias. (...) Nessa
linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além
de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais pelos mais
triviais aborrecimentos. (...)” (in Programa de Responsabilidade
Civil, Malheiros, 2a. Edição, p. 77/79, Rio de Janeiro/RJ, 1999).
No processo civil, valem os princípios da verdade processual,
da persuasão racional e do livre convencimento na análise da
prova, que não permitem, in casu, a tutela e provimento judicial
reclamado.
Esta é a DECISÃO que mais justa se revela para o caso concreto,
nos termos do art. 6º da LF 9099/95.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
nas disposições legais já mencionadas e no art. 6º e 20 da Lei
9.099/95, RECONHEÇO A REVELIA, MAS NÃO OS SEUS
EFEITOS E JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido
inicial, ISENTANDO POR COMPLETO a parte requerida da
responsabilidade civil reclamada.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes dos arts. 51, caput, da LF
9.099/95, e 487, I, NCPC (LF 13.105/2015), devendo o cartório,
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após o trânsito em julgado desta, promover o arquivamento
definitivo dos autos.
Sem custas e/ou honorários advocatícios nos termos dos arts. 54
e 55 da Lei 9.099/95.
Intimem-se e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7001478-05.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: EZEQUIAS FERNANDES SILVA
Endereço: Rua Venezuela, 1135, - de 984/985 a 1205/1206, Nova
Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-100
Advogado do(a) REQUERENTE: HUESLEI MORAES MARIANO RO0005992
REQUERIDA(O): Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., s/n, 4 andar - prédio prata, Vila
Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900 Endereço: Banco Bradesco
S.A., s/n, 4 andar - prédio prata, Vila Yara, Osasco - SP - CEP:
06029-900
Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO0006484
Vistos e etc...,
Rejeito liminarmente os pretensos embargos de declaração opostos
(id 18553908), dada ausência dos requisitos intrínsecos expressos
no art. 48, da LF 9.099/95.
A alegação de omissão/contradição consignada nos embargos
(questão da improcedência dos danos morais) não diz respeito ao
julgado em si, mas à fundamentação do decisum guerreado, de
sorte que não há que se falar em imperfeição/omissão da DECISÃO
embargada.
Os embargos se prestam a corrigir imperfeição técnica do julgado
(o objetivo é aprimorar o provimento judicial), jamais para discutir a
validade da SENTENÇA ou da fundamentação judicial externada.
O provimento judicial é claro e inteligível, não havendo qualquer
contradição entre os requisitos do decisum e, muito menos,
contradição, omissão ou dúvida.
A matéria albergada pelos pretensos embargos deve ser consignada
e demonstrada em recurso próprio, observados os requisitos
próprios, principalmente a tempestividade, a regularidade recursal
(dialeticidade) e o preparo.
POSTO ISSO, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS e, por
conseguinte, determino que o cartório certifique oportunamente o
trânsito em julgado da SENTENÇA e cumpra fielmente os termos d
o respectivo DISPOSITIVO (ID 17839586 e 18040244).
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de Oficial de Justiça ou
DJe.
Intimem-se e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7010894-31.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: SANDRA HELENA SILVA ABEN ATHAR
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 5219, Agenor de Carvalho,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-221
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Advogado do(a) EXEQUENTE: JOAO PAULO SILVINO AGUIAR
- SP336486
REQUERIDA(O): Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos e etc...,
CONHEÇO os embargos de declaração opostos (ID 19809561)
posto que tempestivos e próprios (art. 48, da LF 9.099/95 –
preenchimento dos requisitos intrínsecos).
E, da análise dos autos, constatei que a razão assiste ao credor,
posto que competia ao cartório o cumprimento do DESPACHO
judicial de id 17523631 para posterior elaboração dos cálculos pela
parte exequente.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, CONHEÇO
E JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
razão pela qual TORNO SEM EFEITO A SENTENÇA EXTINTIVA
DO FEITO (ID 19740240), não havendo qualquer penalidade ou
encargo a ser honrado pelo credor, devendo o cartório cumprir
integralmente o DESPACHO judicial de id 17523631, para fins de
prosseguimento do feito.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
Intimem-se e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7032734-97.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: ALDENIR RODRIGUES CLAUDINO
Endereço: Rua Anari, 6948, Castanheira, Porto Velho - RO - CEP:
76811-628
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDA(O): Nome: BANCO LOSANGO SA - BANCO
MÚLTIPLO
Endereço: Praça Quinze de Novembro, 20, 11 andar - salas
1101/1102 e 12 andar, sala 1201, Centro, Rio de Janeiro - RJ CEP: 20010-010
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
Vistos e etc...,
Rejeito liminarmente os pretensos embargos de declaração opostos
(id 19124887), dada ausência dos requisitos intrínsecos expressos
no art. 48, da LF 9.099/95.
A alegação de omissão/contradição consignada nos embargos
(questão da procedência do pleito) não diz respeito ao julgado em
si, mas à análise da prova coligida, ao entendimento judicial e à
fundamentação do decisum guerreado, de sorte que não há que se
falar em imperfeição/omissão da DECISÃO embargada.
Os embargos se prestam a corrigir imperfeição técnica do julgado
(o objetivo é aprimorar o provimento judicial), jamais para discutir a
validade da SENTENÇA ou da fundamentação judicial externada.
O provimento judicial é claro e inteligível, não havendo qualquer
contradição entre os requisitos do decisum e, muito menos,
contradição, omissão ou dúvida.
A matéria albergada pelos pretensos embargos deve ser consignada
e demonstrada em recurso próprio, observados os requisitos
próprios, principalmente a tempestividade, a regularidade recursal
(dialeticidade) e o preparo.
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POSTO ISSO, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS e, por
conseguinte, determino que o cartório cumpra fielmente os termos
da r. SENTENÇA guerreada (ID 17352201).
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de Oficial de Justiça ou
DJe.
Intimem-se e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
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:(69)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7001418-32.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: CAMILA KAREN DUARTE ALMEIDA
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 1444, Baixa União, Porto
Velho - RO - CEP: 76805-834
Advogado do(a) REQUERENTE: CESAR PASSOS DE OLIVEIRA
- RO9565
REQUERIDA(O): Nome: FMP ODONTOLOGIA SOCIEDADE
LTDA - ME
Endereço: JOSE DRAMIS, 294, LAGOINHA, São Sebastião do
Paraíso - MG - CEP: 37950-000
Nome: FABRICIO MUMIC DE PAULA
Endereço: PIMENTA DE PADUA, 1769, APTO 03, CENTRO, São
Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37950-000
Advogado do(a) REQUERIDO: MICHEL DIZARO GONCALVES MG95066
Advogado do(a) REQUERIDO: MICHEL DIZARO GONCALVES MG95066
Vistos e etc...,
Em que pese a adoção por este juízo do princípio da identidade
física do juiz prolatante da SENTENÇA que reste embargada,
efetivo o prévio controle dos requisitos extrínsecos e no que for
cabível, salientando que a jurisdição da magistrada sentenciante já
se encerrara neste Juizado, habilitando plenamente este titular.
Desse modo, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos
pela parte demandante (ID 19800711), posto que efetivamente
tempestivos e próprios (art. 48, da LF 9.099/95 – preenchimento
dos requisitos intrínsecos), sendo certo que não há que se falar em
caráter infringente.
Quanto ao erro material, razão assiste à parte autora, razão pela
qual promovo a retificação nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ:
“Trata-se de ação de restituição de valores (R$ 12.220,00),
cumulado com indenização por danos morais decorrentes de
cobrança de valores indevidos, nos moldes do pedido inicial e dos
documentos apresentados.”
LEIA-SE:
“Trata-se de ação de restituição de valores (R$ 12.220,00), nos
moldes do pedido inicial e dos documentos apresentado”.
No mais, quanto à alegação de omissão consignada nos embargos,
esta não diz respeito ao julgado em si, mas à análise da prova e à
fundamentação do decisum guerreado, de sorte que não há que se
falar em imperfeição/omissão da DECISÃO embargada.
Contudo e por amor ao argumento, consigno de qualquer modo
que os depoimentos pessoais das partes in casu não têm o condão
de evidenciar ou mensurar os danos materiais. A matéria dos autos
é exclusivamente documental, razão pela qual o feito fora julgado
com base nas provas anexadas.
Os embargos se prestam a corrigir imperfeição técnica do julgado
(o objetivo é aprimorar o provimento judicial), jamais para discutir a
validade da SENTENÇA ou da fundamentação judicial externada.
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O provimento judicial é claro e inteligível, não havendo qualquer
contradição entre os requisitos do decisum e, muito menos,
contradição, omissão ou dúvida.
A matéria albergada pelos pretensos embargos deve ser consignada
e demonstrada em recurso próprio, observados os requisitos
próprios, principalmente a tempestividade, a regularidade recursal
(dialeticidade) e o preparo.
POSTO ISSO e por tudo mais que dos autos conste, CONHEÇO
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS ofertados e OS JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES para efetivar as retificações
necessárias, suprindo o erro material apontado pela parte
demandante, para que se façam surtir seus jurídicos e legais
efeitos.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
Intimem-se e cumpra-se.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7020389-02.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: JAIRO FARIAS CABRAL
Endereço: Rua Mariluz, 6058, apto. 03, Cuniã, Porto Velho - RO CEP: 76824-478
Nome: DEBORA JORGE TURBAY
Endereço: AFONSO PENA, 705, KM 1, Porto Velho - RO - CEP:
76804-094
Advogado do(a) EXEQUENTE: DEBORA JORGE TURBAY RO6657
Advogado do(a) EXEQUENTE: DEBORA JORGE TURBAY RO6657
REQUERIDA(O): Nome: TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 1941, KM 1, Porto Velho - RO CEP: 76804-097
Advogado do(a) EXECUTADO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES
- GO0029320
Vistos e etc...,
TELEFONICA BRASIL S.A. manifesta-se (id 19249453) no prazo
de impugnação/defesa limitada e específica, prevista nos incisos
I e II (impenhorabilidade da quantia penhorada e indisponibilidade
excessiva de ativos financeiros), do §3º, do art. 854, do CPC
(aplicável ao juizados por força do art. 52, caput, LF 9.099/95).
Reclama a empresa executada que foram efetivadas 08 penhoras
em suas contas bancárias, totalizando R$ 40.114,97, razão pela
qual postula a devolução do excedente e a liberação de R$ 5.730,71
em prol do credor.
Pois bem!
A tela apresentada pela empresa telefônica ( id 19249453 - Pág. 2)
não comprova a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros,
ou seja, a transferência bancária de mais de um conta da empresa
executada para a conta judicial vinculada a este juízo.
Ademais disto, em nova consulta ao sistema BACENJUD, constatei
que efetivamente só fora determinada a transferência dos valores
bloqueados na conta da empresa executada da CEF (espelho
anexo – id de transferência – id ID:ID:072018000007585574),
sendo as demais contas desbloqueadas por este juízo.
Nesta senda e compasso, tem-se que a penhora eletrônica restara
autorizada e convalidou-se como lícita e regular nos autos, não
sendo efetivamente verificada qualquer nulidade ou ocorrência
das hipóteses elencadas no §3º, do art. 854, CPC, razão pela
deve o valor penhorado ser liberado em favor da parte credora,
garantindo-se a plena satisfação do crédito exequendo, nos moldes
já estabelecidos na DECISÃO judicial de id 19049772.
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Por conseguinte, INDEFIRO o pedido do credor acompanhado de
novo cálculo referente ao saldo remanescente ( ID 19741193), posto
que este juízo efetivou a penhora eletrônica com base cálculos
apresentados no id 18272749 - Pág. 2 - em 10/05/2018, não
havendo que se falar em resíduos ou remanescentes, entendendose como exaurido o objeto do processo executivo.
Frise-se que os valores penhorados em prol do exequente, em
13/06/2018 ( id 19049772), serão acrescido de juros e correção
monetária pela instituição bancária – Caixa Econômica Federal –
CEF S/A, até a expedição do alvará judicial, de sorte que não há
que se falar em prejuízo ao credor.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, JULGO
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO OPOSTA POR TELEFONICA
BRASIL S.A. e JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no
artigo 924, II e III, do CPC, determinando o respectivo arquivamento,
após o trânsito em julgado, devendo o cartório expedir alvará da
quantia penhorada em prol do credor (id 19049772).
Cumprida a diligência necessária, arquivem-se os observadas as
cautelas e movimentações de praxe.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
Sem custas.
Intimem-se e Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7002375-33.2018.8.22.0001
REQUERENTE:
Nome:
EDILAINE
OLIVEIRA
RIBEIRO
CARVALHO
Endereço: Rua Jardins, Residencial Margarida, Casa 141, Bairro
Novo, Porto Velho - RO - CEP: 76817-001
Advogado do(a) REQUERENTE: POLLYANA JUNIA MUNIZ DA
SILVA NASCIMENTO - RO0005001
REQUERIDA(O): Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Endereço: Rua Jardins, Entrada do Bairro Novo, Bairro Novo, Porto
Velho - RO - CEP: 76817-001
Nome: BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A.
Endereço: Rua Jardins, Entrada do Bairro Novo, Bairro Novo, Porto
Velho - RO - CEP: 76817-001
Nome: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Endereço: Rua Lemos Monteiro, 120, 18 ANDAR - EDICIO
ODEBRECHT, Butantã, São Paulo - SP - CEP: 05501-050
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA RO0004923
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA RO0004923
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA RO0004923
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de ação indenização por danos morais, decorrente de
publicidade enganosa veiculada pelas empresas Bairro Novo Porto
Velho Empreendimento Imobiliário S/A e Odebrecht Realizações
Imobiliárias S/A referente ao Condomínio Bairro Novo, conforme
fatos narrados na inicial e de acordo com a documentação
anexada.
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O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, dada
a ausência de outras provas a serem produzidas e porque não
reclamadas provas específicas, não se justificando designação de
audiência de instrução ou dilação probatória.
A matéria é exclusivamente de direito e documental, sendo que as
partes devem instruir regularmente as peças processuais (inicial,
contestação e eventualmente a réplica) com todos os documentos
indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem ser
substituídos por testemunhas!
Por conseguinte, há que se aplicar os arts. 32 e 33, da LF
9.099/95, bem como 370 e 371, ambos do NCPC (LF 13.105/2015
– disposições compatíveis com o microssistema e com o rito
sumaríssimo e especial dos Juizados Especiais).
Deste modo, operou-se a preclusão consumativa, devendo a
matéria fática (defeito na qualidade do produto adquirido) ser
comprovada no processo judicial, vingando o brocado: “o que não
está nos autos, não está no mundo jurídico”.
Havendo arguições preliminares, passo ao estudo preambular
antes de ingressar no MÉRITO da causa.
Os réus arguiram preliminar de incompetência dos juizados
especiais em razão do valor da causa. Contudo, a autora não se
insurge contra cláusulas contratuais, mas reclama meramente
danos morais por publicidade enganosa. Portanto, nos termos do
art. 292, V do NCPC, o valor da causa será o valor pretendido a
título de indenização por danos morais.
Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva não pode vingar de
plano, recomendando-se a análise do conjunto probatório para
se concluir, ou não, sobre a eventual responsabilidade civil da
requerida, estando a inicial formalmente em ordem, bem como
preenchidas as condições da ação.
Por fim e quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, esta igualmente
não deve prosperar, posto que a autora pleiteia indenização por
danos morais decorrentes de publicidade enganosa, cuja ausência
dos bens e serviços ofertados fora constatada após aquisição de
unidade autônoma de imóvel residencial em condomínio fechado.
Os danos morais possuem caráter de foro íntimo e em determinados
casos são presumíveis em razão dos próprios fatos vividos pelo
consumidor ofendido.
No presente caso, a aquisição de unidade autônoma de residencial
também dá direito à autora de uso e gozo da área comum e, não
sendo constatada a integralidade da oferta anunciada, pode o
consumidor pleitear, individualmente, a respectiva indenização por
eventuais danos.
Sendo assim, rejeito toda a defesa preliminar e passo ao MÉRITO
da demanda.
Pois bem!
O cerne da questão residente na alegação de conduta negligente
e abusiva das demandadas, posto que veicularam publicidade
enganosa no empreendimento Condomínio Bairro Novo.
Seguindo o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça, a publicidade veiculada pelas construtoras faz parte do
contrato, e suas promessas devem ser cumpridas.
O direito à informação, no Código de Defesa do Consumidor, é
corolário das normas intervencionistas ligadas à função social e à
boa-fé, em razão das quais a liberdade de contratar assume novel
feição, impondo a necessidade de transparência em todas as fases
da contratação: o momento pré-contratual, o de formação e o de
execução do contrato e até mesmo o momento pós-contratual.
O princípio da vinculação da publicidade reflete a imposição da
transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade
e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços
obriga-se nos exatos termos da publicidade veiculada, sendo certo
que essa vinculação estende-se também às informações prestadas
por funcionários ou representantes do fornecedor.
Se a informação se refere a dado essencial capaz de onerar
o consumidor ou restringir seus direitos, deve integrar o próprio
anúncio, de forma precisa, clara e ostensiva, nos termos do art.
31 do CDC, sob pena de configurar publicidade enganosa por
omissão. REsp 1.188.442
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Assim, resta evidenciado o dever de indenizar, posto que o(a) autor(a)
sentiu-se frustRado e lesado com o resultado final (incompleto,
diverso, desconforme) do empreendimento contratado.
A responsabilidade da demandada, como já dito, é objetiva, de modo
que, comprovado o fato (propaganda enganosa), o nexo causal
(pagamento regular das parcelas impostas em contrato de compra
e venda) e o dano (descumprimento contratual, enriquecimento
ilícito e desgaste psicológico causado pela inércia), não emerge
qualquer dúvida a respeito da obrigação de indenizar e fazer surtir
o lenitivo, dada a impossibilidade do restitutio in integrum.
Sendo assim, levando em consideração a grandiosidade com a
qual o empreendimento fora anunciado, o litisconsórcio de grandes
empresas empreendedoras, a capacidade econômica das partes
(autora: sem especificações / rés: grandes empresas da construção
civil e do ramo de empreendimentos imobiliários), a manutenção
de SENTENÇA s idênticas deste juízo pela Turma Recursal e o
comparativo de valores que são atualmente fixadas pelo referido
Colégio Recursal para os casos de simples má prestação de
serviços bancários (espera em fila de banco acima do limite
temporal tolerável: de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00), tenho como
justo, proporcional, razoável e satisfativo a fixação do quantum no
importe reclamado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de molde a
disciplinar as rés e a dar satisfação pecuniária ao(à) requerente.
A reparação não pode representar a ruína do devedor responsável
e nem a fonte de enriquecimento desmotivado do credor lesado, de
modo que o valor acima arbitrado (R$ 10.000,00) está sintonizado
com os princípios expostos assim como com os princípios da
proporcionalidade (indenização proporcional à extensão dos
danos), da razoabilidade (o valor não é irrisório e nem abusivo/
estratosférico) e da reparabilidade (compensação financeira
dada a impossibilidade do restitutio in integrum), evitando-se o
enriquecimento ilícito do(a) ofendido(a), sob pena de se estimular a
não menos odiosa “indústria do dano moral”.
É em razão de todo o cenário exposto que tenho como suficiente
o valor acima fixado e pertinente para fazer valer a teoria do
desestímulo, segundo a qual, a imposição de indenização sensível
inibe a disseminação ou repetição de lesão a outros consumidores
pela prática desorganizada ou menos cautelosa das empresas
financeiras.
R$ 10.000,00 (dez mil reais) não irão “quebrar” as requeridas e,
muito menos, “enriquecer” o(a) requerente.
Esta, pois, é a DECISÃO mais justa e equânime que se amolda ao
caso concreto.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro
nas disposições legais já mencionadas e nos arts. 6º e 38, da
LF 9099/95, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL formulado pelo(a) autor(a), já qualificados, para o fim
de condenar, SOLIDARIAMENTE, as demandadas BAIRRO
NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
S/A, BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A. e ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A NO
PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 (DEZ REAIS),
A TÍTULO DOS RECONHECIDOS DANOS MORAIS CAUSADOS
AO REQUERENTE, acrescido de correção monetária (tabela oficial
TJ/RO) e juros legais, simples e moratórios, de 1% (um por cento)
ao mês a partir da presente condenação (súmula 362, STJ).
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e
487, I, CPC/2015, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar
o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente
após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação,
nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF 9.099/95, e Enunciado
Cível FOJUR nº 05 (Somente deverá ser intimada a parte para
o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido
determinado na SENTENÇA ou no acórdão que o início do prazo
para pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado),
sob pena de incidência da multa legal de inadimplência de 10%
(dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523,
§1º, CPC/2015).

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

113

O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo,
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a referida
pena de inadimplência, prevista no artigo 523, §1º, CPC/2015.
Ocorrida a satisfação voluntária do quantum, expeça-se
imediatamente alvará de levantamento em prol da parte
credora, independentemente de prévia CONCLUSÃO, devendo
os autos serem arquivados ao final, observadas as cautelas,
movimentações e registros de praxe. Não ocorrendo o pagamento
e havendo requerimento de execução sincrética pela parte credora,
devidamente acompanhada de memória de cálculo (elaborada
por advogado ou pelo cartório, conforme a parte possua ou não
advogado), venham conclusos para possível penhora on line de
ofício (sistema BACENJUD - Enunciado Cível FONAJE nº 147).
Caso contrário, arquive-se e aguarde-se eventual pedido de
cumprimento de SENTENÇA.
Fica fixada a alçada recursal em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devendo a CPE (Central de Processos Eletrônicos) alterar no
sistema cadastral do PJe o valor dada à causa, para fins de preparo
regular, diligenciando no que necessário for e o mais rápido possível
para não tolher o direito recursal com eventual deserção.
Sem custas ou honorários advocatícios, ex vi lege.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7028022-30.2018.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA VICENTINA R LIMA CPF: 040.435.45215
Nome: MARIA VICENTINA R LIMA
Endereço: Rua Tabajara, 2814, - de 2463/2464 ao fim, Liberdade,
Porto Velho - RO - CEP: 76803-876
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ LIMA RO0006523
REQUERIDA(O): Nome: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA
DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 05.657.234/0001-20
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 1259, - de 1259 a 1517 - lado
ímpar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-109
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos e etc...,
I – Trata-se de ação declaratória de inexistência/inexigibilidade
de débito (fatura referente ao mês de março/2018, no valor de R$
404,29 – vencida em 05/03/2018), cumulada com indenização por
danos morais decorrentes da suspensão indevida de plano de saúde
e negativa de atendimento sob alegação de débitos pendentes, nos
moldes do pedido inicial e dos documentos apresentados, havendo
pleito de tutela antecipada para fins de imediato restabelecimento
do plano de saúde;
II – Deste modo, tratando-se de relação de consumo e de alegação
de descumprimento contratual sob a justificativa de débito
pendente, há que se deferir a medida pleiteada, mormente quando
a verossimilhança do alegado emerge com a documentação
anexada (comprovante de pagamento do mês de março/2018 –
IDs. 19867766 e 19867782 – relatório financeiro – ID. 19867864
e negativa de atendimento – ID. 19867832). Ademais, tratandose de impugnação de débito e de cumprimento contratual de
assistência à saúde (plano de saúde), há que se fazer valer e
vingar os princípios de proteção ao consumidor, posto que o bem
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tutelado e em eventualmente em risco é a saúde e a dignidade
humana, de modo que as cláusulas de cobertura e assistência
médica devem ser imediatamente revigoradas, restabelecendo-se
todas as vantagens e carências já superadas, até final julgamento,
sobretudo porque a autora comprova estar adimplente com os
pagamentos mensais. POSTO ISSO, e em atenção à vulnerabilidade
do(a) consumidor(a) e à ausência de perigo de irreversibilidade
da providência reclamada (as mensalidades do plano deverão
continuar sendo honradas mensalmente pela demandante),
sendo inegável a presunção de maiores danos à requerente se
cancelado o plano de saúde, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA,
com fulcro nos art. 83 e 84, do CDC (LF 8.078-90), para o FIM
DE DETERMINAR QUE A ADMINISTRADORA DE PLANOS DE
SAÚDE – UNIMED RONDÔNIA – PROMOVA/PROVIDENCIE, NO
PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS, O RESTABELECIMENTO
DO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA (E DEPENDENTES, se
houver), RETORNANDO AO ESTADO ANTERIOR REINANTE
(STATUS QUO - PLANO EM VIGÊNCIA PLENA), SOB PENA DE
PAGAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA DE R$ 500,00
(QUINHENTOS REAIS), ATÉ O LIMITE INDENIZATÓRIO DE R$
20.000,00 (VINTE MIL REAIS) EM PROL DO(A) REQUERENTE,
SEM PREJUÍZO DOS PLEITOS CONTIDOS NA INICIAL, DE
ELEVAÇÃO DE ASTREINTES E DE DETERMINAÇÃO DE
OUTRAS MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS.
REFERIDA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO PODERÁ SER
SUSPENSA ATÉ FINAL JULGAMENTO, SOB PENA DE
PAGAMENTO DAS MESMAS ASTREINTES ACIMA FIXADAS,
SALVO NA HIPÓTESE DE COMPROVADA INADIMPLÊNCIA DA
REQUERENTE. O cumprimento da obrigação (restabelecimento do
plano de saúde) deverá ser comprovado nos autos, tão logo expire
o prazo, sob pena de se acolher como verídico eventual reclame
ou argumento da parte autora de descumprimento por parte do(a)
ré(u).
III - Expeça-se MANDADO de concessão de tutela antecipada,
concentrado com a citação do requerido, para que cumpra a
“liminar”, tome conhecimento dos termos do processo e compareça
à audiência de conciliação já designada automaticamente pelo
sistema (19/09/2018, às 11h20min). Consigne-se as recomendações
e advertências de praxe, bem como inclua-se no ato citatório a
possibilidade/necessidade expressa de inversão do ônus da prova
(art. 6º, CDC);
IV – Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CITAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006) e/ou via diligência de
Oficial de Justiça; e
V – CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
A D V E R T Ê N C I A S PARA O REQUERENTE E REQUERIDO
(conf. Provimento Conjunto Presidência e Corregedoria nº
001/2017):
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
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V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos
narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, Tel: 3217-5064.
Processo n.: 7029356-02.2018.8.22.0001
Parte Requerente: Nome: AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS
Endereço: CALAMA, 4037, EMBRATEL, Porto Velho - RO - CEP:
76820-739
Advogado do(a) REQUERENTE: AYRLON GUIMARAES DOS
SANTOS - BA41325
CPF/CNPJ: AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS CPF:
004.269.525-29
Parte Requerida: Nome: TIM CELULAR S.A.
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4105, parte B, Industrial, Porto
Velho - RO - CEP: 76821-063.
Advogado do(a) REQUERIDO:
CPF/CNPJ: 04.206.050/0046-82
DECISÃO
Vistos etc
Verifico que estão presentes os requisitos legais exigidos à
concessão da tutela de urgência, especialmente porque há
evidencias quanto à probabilidade do direito e perigo de dano, bem
como a DECISÃO se reveste de reversibilidade, com suporte no
art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, e
DETERMINO O RESTABELECIMENTO dos serviços de telefonia
na linha móvel sob o n. (69) 98140-2549, conforme contratado, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Fixo multa diária de R$ 100,00
(cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso de
descumprimento da determinação supra, sem prejuízo de outras
medidas tendentes ao efetivo cumprimento desta DECISÃO.
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O MANDADO de citação/intimação deverá ser cumprido no
endereço: Avenida dos Imigrantes, 4105, parte B, Industrial, Porto
Velho - RO - CEP: 76821-063, haja vista que é público e notório que
a requerida não está mais domiciliada no endereço informada na
inicial, devendo a Central de Processos Eletrônicos – CPE retificar
o endereço da requerida no sistema PJE.
Cite(m)-se e intime(m)-se desta DECISÃO e da audiência
designada, conforme dados abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data:
06/09/2018 Hora: 10:40.
Advertências:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos
narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
Serve a presente DECISÃO como comunicação/MANDADO.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7053378-61.2017.8.22.0001
Parte Autora: Nome: CAYON FELIPE PERES AIDAR PEREIRA
Endereço: Rua João Pedro da Rocha, 2378, Embratel, Porto Velho
- RO - CEP: 76820-888
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Advogado do(a) REQUERENTE: ARAGONEIS SOARES LIMA RO8626
Parte Requerida: Nome: SPORT CLUBE INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
Endereço: Rua Boapaba, 1204, Rua Papa João Paulo XXIII, Rio
Marinho, Vila Velha - ES - CEP: 29112-430
Advogado do(a) REQUERIDO: LETICIA BOTELHO - RO2875
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório dispensado em virtude do disposto no artigo 38, da Lei
9099/95.
Em resumo, trata-se de ação de conhecimento com pedido de
condenação da parte ré ao pagamento de danos morais e materiais,
em razão de dano provocado pela divergência entre a quantidade
de mercadoria adquirida e que foi realmente entregue pela ré,
entrega injustificada da mercadoria além do prazo combinado,
geração de imposto em nome do autor.
A ré sustentou que, em regra, estabelece, contratualmente,
25 dias úteis para iniciar a produção da mercadoria, contado a
partir autorização do cliente. Contudo, a natureza do pedido feito
pelo autor enquadra-se na exceção à regra, em razão de sua
complexidade. Esclareceu a ré que a autorização para confecção
das peças foi dada pelo autor em 13/06/2017,e a sua entrega
ocorreu em 01/08/2017, após 31 dias úteis.
Em análise detida aos documentos juntados ao processo, sobretudo
as imagens de tela de conversas havidas entre o autor e preposto
da empresa ré, observa-se que o pedido de confecção das peças foi
recebido em 06/06/2017, e que foi pedido prioridade na produção.
A imagem de aplicativo de troca de mensagem (ID 15241325)
revelam que o autor comunicou a ré que as camisas deveriam
entregues na cidade São José do Rio Preto-SP, e que durante
o período considerável de tempo o autor, reiteradamente, pede
presteza na confecção das peças em razão da necessidade de
utilização do produto em evento agendado para ocorrer em dia
determinado.
Com efeito, constata-se, pelas reiteradas mensagens de pedido de
informação quanto à situação dos produtos adquiridos, que houve
o atraso na entrega dos produtos, ante o prazo preestabelecido
entre as partes litigantes.
Insta consignar que a relação firmada entre as partes não se
enquadra no conceito de relação abarcada pelo Código de Defesa
do Consumidor, porquanto o autor não se amolda ao conceito de
consumir previsto na referida legislação.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a demora na
entrega do produto adquirido pela parte autora e, eventual equívoco
na quantidade enviada, nota-se que a questão foi contornada e,
devidamente, solucionada dentro de um lapso temporal razoável.
Portanto, não há que se falar em configuração de ofensa a direito
de personalidade do autor, eis que a situação vivida caracterizou
aborrecimento de grau leve, oriundo do risco natural existente na
espécie de relação firmada entre as partes.
Aborrecimento e frustração diante de negócio jurídico realizado, mas
que não se desenvolveu de modo regular, configuram contratempo
que não ultrapassa os limites do que razoavelmente se pode
admitir como percalços naturais da vida em sociedade, motivo pelo
qual não caracteriza hipótese que renda ensejo a indenização por
ofensa a direito da personalidade.
Não se ignora que o autor possa ter passado por dissabores,
todavia, tal fato configura mero contratempo, por não caracterizar
ofensa anormal a personalidade, mas aborrecimentos próprios
da vida em sociedade. Até porque, deve se ter em conta que
nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram
desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o
dever de indenizar.
Não há, portanto, que se falar em dano moral, não tendo o
autor se desincumbido de demonstrar abalo moral concreto que
configurasse essa modalidade de dano, a teor do que preconiza o
art. 373, I, do CPC.
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Com relação ao pedido de condenação em obrigação de fazer,
constata-se que, em 23/02/2018, a pessoa jurídica ré realizou o
pagamento integral dos impostos gerados em decorrência da relação
jurídica estabelecida com a parte autora, conforme se verifica nos
comprovantes de pagamentos juntados no ID 16455391. Portanto,
não há que se falar em condenação da empresa ré à obrigação de
pagar o valor dos tributos questionado pela autora.
Por consequência, com o pagamento do tributo, ocorre a falta
de interesse processual e se impõe o reconhecimento da perda
superveniente do objeto, relacionado ao pedido de condenação
em obrigação de fazer. Com o atendimento espontâneo do pedido
pela ré, a prestação jurisdicional exauriu seus efeitos, obtendo o
resultado esperado.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, com
fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, dou
por extinto o feito com resolução de MÉRITO.
Sem custas e sem honorários na forma da lei 9.099/95.
Transitada em julgado esta SENTENÇA, arquive-se.
Intimem-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7027966-65.2016.8.22.0001
Parte Autora: Nome: ROSEMIRA GOMES DA SILVA
Endereço: Rua Afonso Pena, 563, DAS FLORES, Candeias do
Jamari - RO - CEP: 76860-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERIVELTON GOMES KRUGER RO7381
Parte Requerida: Nome: CLAUDIO CORREIA DE CASTRO
Endereço: francisco furtado, 358, das flores, Candeias do Jamari RO - CEP: 76860-000
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE AGUIA AZUL MARTINHO
DE MEDEIROS - RO2185
DESPACHO
A parte autora deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o
DESPACHO anexo ao ID 18922358/PJE, ou seja, apresentar
planilha de cálculos detalhada e atualizada, conforme SENTENÇA
de MÉRITO e abatido o valor já penhorado via bacenjud.
Com a apresentação da planilha, nos termos acima, volte o feito
concluso para análise do pedido de desconto em folha.
Não apresentada a planilha nos termos acima, arquive-se
imediatamente o feito.
Intime-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7006695-29.2018.8.22.0001
Parte Autora: Nome: EDNALVA CESAR DOS SANTOS MATOS
Endereço: Rua Aroeira, 5357, - de 5216/5217 ao fim, Cohab, Porto
Velho - RO - CEP: 76808-020
Advogado do(a) REQUERENTE: ALICE ROMAN - SC41705
Parte Requerida: Nome: RN COMERCIO VAREJISTA
Endereço: Rua Luigi Galvani, 70, 4 andar, Cidade Monções, São
Paulo - SP - CEP: 04575-020
Nome: BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO
Endereço: Praça Quinze de Novembro, 20, 11 andar, Centro, Rio
de Janeiro - RJ - CEP: 20010-010
Advogado do(a) REQUERIDO: WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO
- RJ66862
Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO0006484
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SENTENÇA
Vistos etc.
Analisando os embargos declaratórios, concluo que assiste
razão ao embargante quanto à alegação de que houve omissão
no DISPOSITIVO da SENTENÇA quanto à extinção do feito sem
julgamento do MÉRITO, por ilegitimidade passiva, em relação à
parte requerida RN COMERCIO VAREJISTA.
Desse modo, o DISPOSITIVO da SENTENÇA passa a ser:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão
autoral e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, dou por EXTINTO o feito, com resolução de
MÉRITO, DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no valor de R$
495,90 (Quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos),
conforme se observa no extrato de consulta ao SERASA EXPERIAN,
DETERMINO a exclusão definitiva da inscrição do nome do autor
dos cadastros de órgão de restrição ao crédito, tornando definitivo os
efeitos da tutela concedida, bem como CONDENO a empresa RÉ,
BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO, a pagar o AUTOR, a
título de indenização por dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (Oito
mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a
partir da publicação desta DECISÃO.
Em relação à requerida RN COMERCIO VAREJISTA, diante da
sua ilegitimidade passiva, julgo extinto o feito, sem resolução de
MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários nesta instância, haja vista tratar-se
de DECISÃO proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito
dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei
9.099/1995.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/1995, a parte
devedora fica ciente de pagar, independente de nova intimação,
após o trânsito em julgado, o valor da condenação, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento).
Em caso de depósito judicial, o valor da condenação deverá ser
depositado, obrigatoriamente, na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(Provimento 001/2008 PR TJ/RO), com a devida e tempestiva
comprovação no processo, sob pena de ser considerando inexistente
o pagamento realizado através de outra instituição bancária, nos
termos do artigo 4º do Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG,
incidindo a pena prevista no artigo 523, §1º, do CPC, além de juros
e correção monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o
levantamento, independente de nova CONCLUSÃO.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo
manifestação da parte autora, arquive-se.”
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS nos
termos supramencionados.
Fica a presente DECISÃO fazendo parte integrante da
SENTENÇA.
Por fim, considerando a apresentação de recurso inominado (ID
19041691/PJE), as partes recorridas deverão, no prazo de 10 (dez)
dias, apresentar as contrarrazões.
Intimem-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.br.
Processo nº: 7029450-47.2018.8.22.0001
Parte Autora: Nome: VANIRA DOS ANJOS VIEIRA
Endereço: Rua Peixes, 1808, Ulysses Guimarães, Porto Velho RO - CEP: 76813-852
Advogados do(a) REQUERENTE: BRENDA RODRIGUES DOS
SANTOS - RO8648, DIEGO JOSE NASCIMENTO BARBOSA
- RO0005184, CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO RO0004569
Parte Requerida: Nome: BANCO PAN S.A.
Endereço: Avenida Paulista, 1374, Andar 16, Bela Vista, São Paulo
- SP - CEP: 01310-100
Advogado do(a) REQUERIDO:
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DESPACHO
A parte autora deverá emendar a petição inicial, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim de apresentar
planilha detalhada do valor requerido a título de repetição de
indébito.
Intime-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7009144-57.2018.8.22.0001
Parte Autora: Nome: CASSIA APARECIDA MOTA
Endereço: Rua Padre Ângelo Cerri, 885, - de 797/798 a 1090/1091,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-480
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE GIRAO MACHADO NETO
- RO0002664
Parte Requerida: Nome: Supermercado Atacadão
Endereço: Rua da Beira, 7081, - de 6711 a 7081 - lado ímpar,
Lagoa, Porto Velho - RO - CEP: 76812-241
Advogado do(a) REQUERIDO: THALINE ANGELICA DE LIMA RO0007196
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade do réu pelo
alegado furto da bolsa da cliente, deixada no carrinho de compras,
no seu estabelecimento comercial.
Em se tratando de relação consumerista, o caso deve ser analisado
sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que em seu art.
6º, inciso VIII, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor,
dentre os quais: “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 de experiências”.
A responsabilidade do fornecedor, no caso pelo fato do serviço, é
objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa, na
forma do art. 14 do CDC.
Não obstante, ainda que a responsabilidade do fornecedor pelo
fato do serviço seja objetiva, e, o § 3º do art. 14, do CDC, disponha
sobre a inversão do ônus da prova quanto ao defeito, o consumidor
não fica dispensado de produzir prova em juízo, a respeito do
próprio fato do serviço.
A condição de consumidor, por si só, porém, não é suficiente
para alterar o ônus da prova (art. 373, do CPC), cabia à autora
a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a
demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
Assim, era ônus da parte autora provar a ocorrência do dano e a
sua relação de causalidade com o fato do serviço prestado pelo
réu, para que restasse configurado o dever de indenizar.
No caso concreto, ainda que considerada a complexidade
probatória, incumbia à autora a prova mínima dos fatos que alega.
Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a autora
não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu
direito, deixando de apresentar nota fiscal referente as compras
supostamente realizadas no dia 29/09/2017.
Os boletins de ocorrência policial e interna apresentados pela
autora são insuficientes para comprovar, per si, a ocorrência do
furto. Não há como confirmar a ocorrência dos fatos narrados, pois
são documentos produzidos unilateralmente pela autora.
O relato da única testemunha não presencial é insuficiente
para comprovar a ocorrência do furto nas dependências do
supermercado.
Quanto à apresentação das filmagens das câmeras de segurança
pelo réu, obviamente que serviriam para elucidar o feito, contudo, não
há como se obrigar os estabelecimentos a manterem as gravações
eternamente, porquanto seria insustentável o seu armazenamento.
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Desta feita, o período de manutenção das imagens feitas pelo
circuito interno de gravação é uma liberalidade dos estabelecimentos
comerciais, não podendo o Judiciário se imiscuir nesta esfera,
eminentemente privada. Diferente seria se a autora comprovasse
(por meio de protocolo ou registro físico) que informou sobre o furto
e solicitou, imediatamente, as imagens, e mesmo assim, estas não
foram salvas, situação que demonstraria exercício abusivo e má-fé
do supermercado. Ademais, cabia à autora, logo após o furto, ante
a aventada recusa de fornecimento das imagens que teriam sido
gravadas pelas câmeras de segurança, ter ingressado em Juízo
exigindo a respectiva exibição, sendo bastante provável, dada a
limitação da capacidade de armazenamento dos equipamentos
ordinariamente utilizados pelos estabelecimentos comerciais para
os fins aqui discutidos, que as imagens correlacionadas ao dia
29/09/2017 já haviam sido descartadas quando do ajuizamento da
presente ação, ocorrido apenas em 12/03/2018, ou seja, mais de 5
(cinco) meses depois do furto, sendo impossível exigir do réu, uma
vez não tendo sido comprovadamente instado a tanto pelas vias
adequadas, que as conservassem para oportuna apresentação.
Assim, inexistem no feito elementos probatórios a respeito do
alegado furto da bolsa nas dependências do supermercado réu,
havendo, unicamente, a declaração unilateral contida nos boletins
de ocorrências apresentados pela autora, que não se constituem
em prova a respeito dos fatos nela relatados.
No caso, não há respaldo probatório no feito quanto à
verossimilhança das alegações da autora, a respeito do alegado
furto, e, de que tenha ocorrido nas dependências do estacionamento
do supermercado réu.
Ainda que o art. 6º, VIII, do CDC, disponha sobre a inversão do
ônus da prova, ausente a demonstração do fato danoso e do nexo
de causalidade com eventual defeito do serviço pelo supermercado
réu, não há ato ilícito indenizável, na forma como dispõe os artigos
186 e 927, do Código Civil.
Neste contexto, tenho que não restou configurado o nexo causal a
ponto de se exigir do réu a reparação dos danos materiais e morais
suportados pela autora.
Por amor ao debate, admitindo-se a ocorrência do furto e
respeitando-se o entendimento da autora, ainda assim não haveria
responsabilidade do réu no evento danoso, pois rompido o nexo
causal, por culpa exclusiva do terceiro criminoso e da consumidora,
na guarda de sua bolsa (artigo 12, § 3º, III, da Lei nº 8.078/90).
A responsabilidade objetiva estabelecida pelo Código de Defesa do
Consumidor não é suficiente para configurar o dever de indenizar
do réu, já que se trata de fato estranho ao serviço que presta, que
não se destina a guarda de bens.
Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Furto de bolsa de cliente enquanto
fazia compra em loja. Reconhecimento de relação de consumo
e de responsabilidade objetiva da ré insuficientes a gerar
responsabilidade civil. Rompimento do nexo de causalidade entre
qualquer conduta ou omissão da ré e o evento danoso. Dever da
vítima manter os seus pertences junto a si e sob estrita vigilância.
Inteligência do artigo 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência remansosa deste Tribunal e do Superior Tribunal
de Justiça. Incertezas sobre o fato que não podem ser atribuídas
à ré. SENTENÇA de improcedência mantida. Recurso improvido”.
(TJSP; Apelação nº 0034937-06.2013.8.26.0576; 6ª Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Loureiro; São Paulo, 26
de fevereiro de 2015).
“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Furto de bolsa no interior de supermercado. Improcedência.
Recurso da autora. Inconsistência. Culpa exclusiva da vítima.
Objeto que se encontrava sob a guarda exclusiva da demandante.
Excludente de responsabilização da ré Inteligência do art. 14, §
3º, II do CDC. Improcedência ratificada nos moldes do artigo
252, do Regimento Interno deste Tribunal. Litigância de má-fé
não caracterizada. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Cível nº
0128261-76.2006.8.26.0000, Rel. Viviani Nicolau, j. 23.08.2011).
“Responsabilidade Civil. Danos morais e materiais. Furto de
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bolsa em supermercado. Autora que deixou o objeto sobre o
carrinho de compras. Culpa exclusiva que afasta a responsabilidade
do fornecedor de produtos ou serviços. Artigos 12, § 3º, III e 14,
§ 3º, II do Código de Defesa do Consumidor. Dever de cuidado
do homem médio acerca de seus pertences. SENTENÇA que
não merece modificação. Aplicação do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido”.
(TJSP; Apelação Cível nº 0038651-29.2008.8.26.0000, Rel. Fábio
Quadros, j. 15.03.2012).
Ressalte-se que a bolsa não foi deixada em depósito com o réu,
permaneceu durante todo o período sob a guarda e vigilância da
autora. Se a autora tivesse deixado a bolsa no guarda-volumes
(sob a guarda do réu), por exemplo, o réu seria responsabilizado
por eventual desaparecimento ou furto, mas não foi o caso. No
caso do feito, a autora manteve a bolsa pendurada no carrinho de
compras. Logo, o fato se deu em razão da negligência da própria
demandante no cuidado de seus pertences, uma vez que não
foi vítima de violência ou ameaça, enquanto se encontrava nas
dependências do supermercado.
Não se pode exigir que os estabelecimentos respondam pelos
pertences pessoais que estão na posse de seus frequentadores,
porque isso, conforme dito, se desvia da atividade comercial por
eles desenvolvida, que não engloba a garantia incondicional de
segurança da bolsa de cada cliente dentro do supermercado.
O caso concreto é diferente, por exemplo, do furto de automóveis
(ou bens deixados em seu interior) deixados em estacionamento do
fornecedor. Nesta hipótese, como o veículo foi deixado sob guarda
e vigilância do fornecedor, ele responde pelos danos ocorridos.
Assim, tenho que a prova do feito não é suficiente para imputar a
responsabilidade pelo alegado furto ao réu.
A ação descuidada da autora configurou culpa exclusiva que
rompeu o nexo de causalidade da responsabilidade objetiva nos
termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC).
Ausente pressuposto de responsabilidade civil, a improcedência do
pedido de indenização por danos materiais e morais é medida que
se impõe.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e
com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
dou por extinto o feito, com resolução de MÉRITO.
Sem custas e sem honorários nesta instância, haja vista tratar-se de
DECISÃO proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos
Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Transitada em julgado esta DECISÃO, nada sendo requerido pelas
partes, arquive-se.
Intimem-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7029522-34.2018.8.22.0001
Parte Autora: Nome: DELMAR SILVA
Endereço: Rua Petrolino, Tancredo Neves, Porto Velho - RO - CEP:
76829-626
Advogados do(a) REQUERENTE: BIANCA HONORATO DE
MATOS - RO8119, MARINA FERNANDES MAMANNY - RO8124
Parte Requerida: Nome: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO
S/A
Endereço: Rua Alvarenga Peixoto, - até 1179/1180, Lourdes, Belo
Horizonte - MG - CEP: 30180-120
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
A parte autora deverá emendar a petição inicial, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim de esclarecer
se pretende continuar com o pedido de consignação de pagamento
do valor recebido, constante no item ‘C)’ - DO PEDIDO, pois se
trata de pedido de rito especial, que não se coaduna com o sistema
dos Juizados Especiais Cíveis.
Intime-se.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.br.
Processo nº: 7047263-24.2017.8.22.0001
Parte Autora: Nome: MARIA ZENEIDE MACHADO AGUIAR
Endereço: Rua das Mangueiras, 831, - até 960/961, Nova Floresta,
Porto Velho - RO - CEP: 76807-082
Advogado do(a) REQUERENTE: PAMELA GLACIELE VIEIRA DA
ROCHA - RO0005353
Parte Requerida: Nome: THALES COMERCIO DE VEICULOS
NOVOS E USADOS - ME
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 2356, - de 1964 a 2360 lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-046
Advogados do(a) REQUERIDO: ROMULO BRANDAO PACIFICO
- RO8782, BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO RO0004251
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
A autora ajuizou a presente ação visando, em sede de tutela
de urgência de natureza antecipada, que a empresa ré fosse
compelida a entregar o DUT (Documento Único de Transferência),
tendo em vista que já se passaram praticamente 11 (onze) meses
da quitação do veículo, e, no MÉRITO, a condenação da empresa
ré ao pagamento do valor de R$ 2.676,69 (dois mil, seiscentos e
setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), referente ao valor
que teve que desembolsar para pagar o IPVA referente ao exercício
de 2017, a título de indenização por perdas e danos, além do valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais suportados,
ao argumento, em síntese, de que adquiriu um veículo junto à ré
em 2014, quitando-o em dezembro de 2016, contudo, mesmo após
a quitação, a empresa se recusa a entregar o documento único
de transferência para que possa providenciar a transferência do
veículo para seu nome, causando-lhe prejuízos, pois já recebeu
diversas propostas para vendê-lo, inclusive, em dezembro de
2016, chegou a receber o valor de R$ 91.000,00 (noventa e um
mil reais) do Sr. Sérgio, gerente do Banco do Brasil de Rio Branco/
AC, e foi obrigada a devolver o dinheiro para o comprador, pois
a ré se recusou a entregar o DUT, bem como teve que arcar
com as despesas de IPVA referente ao exercício de 2017, sendo
que se a venda tivesse sido concretizada, não mais seriam de
sua responsabilidade. Fundamenta o pedido de indenização ao
argumento de que a conduta da empresa lhe causou prejuízos
financeiros e danos morais, pois teve que desfazer vendas por
não conseguir realizar a transferência do veículo, além de ter
sido chamada de mentirosa pelo proprietário da empresa quando
interpelado por um dos interessados na compra do veículo.
Da preliminar de ausência de interesse processual
A preliminar suscitada pela ré se confunde com o MÉRITO e com
ele será analisado.
Do MÉRITO
Restou incontroversa a realização de negócio jurídico entre as
partes.
Na contestação, a ré se defendeu alegando que a simples entrega
do DUT (já preenchido em nome da empresa) não traria qualquer
vantagem prática para a autora, vez que, para que o veículo seja
transferido para o seu nome é necessária prévia transferência dos
registros do veículo para a titularidade da empresa, salientando
que não se opõe à entrega do referido documento, desde que a
autora coopere para a transferência do registro do veículo para
a titularidade da empresa, disponibilizando-o para realização
de novas vistorias e demais procedimentos administrativos que
porventura venham ser exigidos pelo competente departamento de
trânsito.
No caso concreto, a responsabilidade pelos fatos noticiados pela
autora deve ser, em parte, imputada à empresa ré.
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Em casos como tais, em recente julgado decidiu o Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO SOBRE A
NEGOCIAÇÃO. CULPA RECÍPROCA. Obrigação do comprador
de providenciar, no prazo de trinta dias, a expedição de novo
certificado de propriedade em seu nome (artigo 123, § 1º, do Código
de Trânsito Brasileiro), que não desobriga o vendedor de, quando
alienar o bem a terceiro, enviar ao órgão de trânsito, dentro do
mesmo prazo, cópia autenticada do comprovante de transferência
de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de
se responsabilizar solidariamente pelas penalidades (art. 134 do
CTB). Configurada a culpa recíproca, o montante fixado a título de
danos morais fica reduzido pela metade. Danos materiais, contudo,
referentes aos impostos em aberto durante os exercícios em que
o réu já recebera a posse do veículo que devem ser impostos
integralmente a ele. Recurso parcialmente provido”. (Apelação nº
1017465-57.2-14.8.26.0602; Rel. Des. Gilberto Leme, j. em 02 de
maio de 2018).
O veículo em questão foi vendido para a empresa em 27/03/2014
(conforme Certificado de Registro de Veículo ou DUT apresentado
pela própria - anexo ao ID 16367233), portanto, a ré, tinha o
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição,
para providenciar a transferência do veículo para o seu nome,
contudo, optou por entregar a posse do veículo à autora sem antes
providenciar a comunicação da venda ao DETRAN, devendo arcar
com as consequências de seus atos, dentre as quais estão a de
assumir a propriedade do veículo, que lhe foi transferida no momento
da tradição do bem (artigo 1.267, Código Civil), respondendo pelos
tributos e multas incidentes sobre o bem e a de responder pelo uso
indevido do veículo pela autora, para a qual entregou a posse sem
antes se cercar das devidas cautelas.
No caso, a empresa não produziu prova de que enviou ao DETRAN
cópia de documento informando a venda do veículo, com o fim
de exonerar-se de qualquer responsabilidade. Igualmente, não
entregou para a autora o Certificado de Registo de Veículo ou DUT
– documento único de transferência – que a possibilitaria cumprir o
comando contido no art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro,
segundo o qual “no caso de transferência de propriedade, o prazo
para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação
da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de 30
(trinta) dias, sendo que nos demais casos as providências deverão
ser imediatas”. Nesse sentido, nenhuma prova foi produzida pela
ré, do que se conclui que a autora não cumpriu com a sua obrigação
no trintídio legal por desídia da empresa.
Cabia à ré, então, ter adotado as diligências necessárias antes de
colocar o veículo à venda ou, ainda, ter acordado prazo razoável
com a cliente para os procedimentos administrativos exigidos pelo
departamento de trânsito, porém, não procedeu desta forma, o que
evidencia a falha na prestação de serviços e a causa determinante
para a privação do pleno exercício do direito de propriedade da
autora.
Considerando que a empresa ré se dedica a fomentar a compra e
venda de veículos novos e usados, não pode se eximir do dever
de regularizar os registros correspondentes perante o órgão
administrativo competente, estando tal atribuição inserida no
âmbito dos comportamentos esperados por aqueles que contratam
consigo, sob pena de, se assim não proceder, vir a lhes causar
evidentes contratempos e danos não previstos, frustrando as
legítimas expectativas que sobre si se impõem, como ocorreu no
caso em tela.
A liberdade de contratar deve ser exercida de acordo com a função
social do contrato e os contratantes devem observar os princípios
da probidade e da boa-fé (artigos 421 e 422 do Código Civil), que
incluem os deveres laterais ou anexos de colaboração, informação
e cooperação entre os contratantes.
No exercício de sua atividade empresarial, a revendedora deve atuar
em razão da função social do contrato, em atenção aos mencionados
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deveres de cooperação e colaboração com o consumidor, de modo
que, ao comprar ou receber em dação em pagamento e em seguida
revender veículos usados, cumpre-lhe ser diligente e providenciar
para que a transferência do registro para o nome do adquirente,
seja desde logo efetivada, evitando a ocorrência de transtornos
aos seus clientes, que ao lhe transferirem seus veículos, agem na
confiança de que a compradora se responsabilizará pelos trâmites
burocráticos.
O empresário que comercializa veículos assume o risco do negócio,
inclusive quanto à regularização nos órgãos competentes do
registro de domínio do bem, não sendo possível imputar à autora
(consumidora) as consequências que se verificaram no caso.
Acontece que se está diante de relação de consumo e sabe-se que,
nessa hipótese, a responsabilidade da empresa que comercializa
veículos é objetiva, sobretudo porque, na consecução da sua
atividade, detém mais conhecimentos acerca das obrigações
relacionadas aos procedimentos a serem observados junto ao
Departamento de Trânsito. Não se desincumbindo a revendedora
do dever legal de comunicar o Departamento de Trânsito, bem
como de encaminhar toda a documentação relativa à compra e
venda de automóvel, deve responder pelos danos suportados pela
consumidora.
Neste contexto, pelos fundamentos já expostos, considerando que
a empresa ré não providenciou a transferência do veículo, mesmo
após a quitação, impossibilitando a concretização da venda do
veículo em dezembro/2016, não há dúvida de que é responsável
pelo pagamento do valor de R$ 2.676,69 (dois mil, seiscentos e
setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) referente ao débito
de IPVA de 2017 incidente sobre o veículo, valor este que deverá
ser ressarcido à autora, porque certamente se a venda tivesse sido
concretizada, o débito não mais seria de sua responsabilidade.
Quanto à entrega do DUT, se houve a entrega do veículo,
é consectário lógico o dever implícito de entrega de toda a
documentação a ele pertinente, para que a adquirente possa fruir
da coisa em sua plenitude e de maneira regular. A entrega do DUT
é dever intrínseco ao contrato de compra e venda de veículo. Não
há qualquer fundamento contratual que justifique a retenção da
documentação do veículo. Não faz o menor sentido que a pessoa
jurídica destinada à comercialização de veículos usados entregue
o veículo à consumidora sem a documentação correlata, fazendo
com que ela trafegue em situação irregular e esteja sujeita às
medidas administrativas cabíveis.
Destarte, não há como afastar a CONCLUSÃO de que a empresa
ré não cumpriu o dever que lhe competia, providenciar a entrega do
DUT do veículo à autora.
Com relação aos danos morais, estes restaram configurados em
parte, pois não há prova de que o proprietário da empresa ré a
chamou de mentirosa e não restou demonstrado o recebimento de
diversas propostas e o desfazimento de vendas relacionadas ao
veículo, como narrado na petição inicial.
A autora demonstrou que uma venda foi desfeita, contudo, não há
como responsabilizar a empresa ré pelo fato, pois a quitação do
veículo se deu exatamente no dia em que o suposto comprador
efetuou o pagamento. Ao negociar o veículo com o Sr. Sérgio, a
autora, por sua conta e risco, correu o risco de não concretizar
a negociação, pois a transferência de propriedade de veículo
depende de trâmites burocráticos junto ao DETRAN, portanto, seria
impossível o cumprimento imediato da obrigação de transferência
pela ré.
Por outro lado, é fato que a autora teve o exercício da propriedade
obstado pela não transferência do veículo para seu nome, e está
sofrendo percalços em razão do bloqueio judicial, que inclusive pode
ensejar em retenção do veículo, caso colocado em circulação.
O bloqueio judicial informado no feito atingiu o bem, por única e
exclusiva conduta da ré, pois expôs a venda o veículo, antes de
realizar a transferência da propriedade do antigo proprietário para
o nome da loja.
Neste contexto, o dano moral restou configurado diante da
privação do uso regular do veículo e do atraso na transferência da
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documentação que levou a autora ao conhecimento de restrição
judicial sobre o bem, gerando impedimento do exercício pleno da
propriedade do veículo.
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros
norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade
econômica do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de
reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade.
Caracterizado o dano, passa-se à análise do quantum a ser fixado
a título de indenização por danos morais.
Como visto, houve culpa concorrente entre a autora e a ré já que
descumpriram com os seus deveres de proceder a comunicação da
venda (art. 134 do CTB) e de transferência (art. 123, I, do CTB) do
veículo. Assim, como ambos estão em mora com suas obrigações,
a culpa pelo evento danoso não pode ser imputada integralmente a
empresa ré. A culpa concorrente se dá quando as partes colaboram
concomitantemente para a obtenção do resultado lesivo. Havendo
culpa concorrente, a responsabilidade deve ser atenuada de acordo
com o grau da culpa verificada. Nesse caso, existindo uma parcela
de culpa também da autora, haverá repartição de responsabilidade,
de acordo com o grau de culpa. No caso concreto, em atenção à
atuação de cada parte, tenho que o grau de culpa da autora deve
ser arbitrado em 50% (cinquenta por cento), de modo que a fixação
pelos danos morais seguirá o mesmo critério, razão pela qual, fixo
a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
INICIAL e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, dou por extinto o feito, com resolução de MÉRITO,
para o fim de:
a) Determinar que a ré entregue, à autora, o DUT (Documento
Único de Transferência) devidamente preenchido, assinado e com
firma reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovando-se
neste feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais),
por dia de descumprimento, limitado a R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devendo a autora colaborar com os procedimentos necessários
para a transferência do veículo, sob pena de, em caso negativo, a
empresa ser isentada da multa diária imposta.
b) Condenar a ré a restituir a autora, a quantia de R$ 2.676,69 (dois
mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos),
corrigida monetariamente desde a data do pagamento e acrescida
de juros legais desde a citação.
c) Condenar a ré a pagar a autora, a título de indenização por
DANOS MORAIS, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir da
publicação desta DECISÃO.
Sem custas e sem honorários nesta instância, haja vista tratar-se de
DECISÃO proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos
Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95, a empresa
ré fica intimada a cumprir a obrigação de fazer determinada, após o
trânsito em julgado, independente de nova intimação, sob pena de
execução imediata da multa diária. Igualmente, fica ciente de pagar
o valor determinado, após o trânsito em julgado, no prazo de 15
(quinze) dias, independente de nova intimação, sob pena de multa
de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo,
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena
prevista no artigo 523, §1º, do CPC, além de juros e correção
monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o
levantamento, independente de nova CONCLUSÃO.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo
manifestação da autora, arquive-se.
Intimem-se.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.br.
Processo nº: 7061262-78.2016.8.22.0001
Parte Autora: Nome: MARILENA MARCOLINO DE SOUZA
Endereço: Avenida Guaporé, 5994, - de 5950 ao fim - lado par, Rio
Madeira, Porto Velho - RO - CEP: 76821-430
Advogado do(a) EXEQUENTE: EBENEZER MOREIRA BORGES
- RO0006300
Parte Requerida: Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
S.A
Endereço: Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
939, Tamboré, Barueri - SP - CEP: 06460-040
Nome: B2W vIAGENS E tURISMO LTDA
Endereço: AC ABC Plaza Shopping, 600, Avenida Industrial 600
Loja SUC 327, Jardim, Santo André - SP - CEP: 09080-970
Advogado do(a) EXECUTADO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA
LEITE - MT007413O
Advogado do(a) EXECUTADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS
SANTOS VISEU - SP0117417
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma da Lei.
Versam os embargos à execução anexo ao ID 18564630/PJE a
respeito de excesso de execução e desbloqueio de valores.
Pois bem.
O excesso de execução, arguida pela embargante não merece
prosperar, pois conforme se verifica do comprovante de
transferência de valores e desbloqueio via bacenjud, anexo ao
ID 18437808/PJE, somente o valor de R$ 961,67 (novecentos e
sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), bloqueado na
conta bancária da devedora B2W VIAGENS E TURISMO LTDA foi
transferido para conta judicial, sendo o valor bloqueado na conta
bancária da embargante devidamente desbloqueados na data de
17/05/2018. Assim, não há que se falar em excesso de execução,
muito menos em desbloqueio de valores.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS
À EXECUÇÃO, nos termos supramencionados, e mantenho a
penhora on line realizada (ID 18437744/PJE).
Sem custas ou honorários advocatícios na forma da Lei dos
Juizados Especiais.
Considerando que a devedora B2W VIAGENS E TURISMO LTDA
não apresentou embargos à execução, expeça-se imediatamente
alvará judicial em favor da embargada – parte autora – e seu
advogado (procuração anexa ao ID 7442066/PJE), do valor
penhorado (extrato anexo ao ID 20099976/PJE).
Após o trânsito em julgado, volte o feito concluso para extinção.
Intimem-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.br.
Processo nº: 7058613-43.2016.8.22.0001
Parte Autora: Nome: AILTON PIEDADE VELOSO
Endereço: Rodovia BR-364, - do km 4,500 ao km 6,500, Cidade
Jardim, Porto Velho - RO - CEP: 76815-800
Advogados do(a) EXEQUENTE: MAURILIO PEREIRA JUNIOR
MALDONADO - RO0004332, WELINTON RODRIGUES DE
SOUZA - RO0007512, AGLIN DAIARA PASSARELI DA SILVA
MALDONADO - RO0007439
Parte Requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 3660, - de 3366 a 3678 - lado
par, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-222
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE ARNALDO JANSSEN
NOGUEIRA - RO0006676, SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
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DESPACHO
Considerando a existência de valores em conta judicial (extrato
anexo ao ID 19897816/PJE), intime-se a parte REQUERIDA
para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar, ou conta bancária
para transferência dos valores depositados na conta judicial n.
2848/040/01.665.543-0 ou Advogado, devidamente habilitado,
para expedição de alvará.
Caso seja indicada conta bancária, determino a expedição de ofício
à Caixa Econômica Federal para proceder, em 10 (dez) dias, a
transferência dos valores mencionados acima para a conta bancária
informada, às expensas do devedor, com posterior comunicação a
este Juízo.
Caso seja indicado Advogado, devidamente habilitado, determino a
expedição de alvará dos valores mencionados.
Caso decorrido o prazo determinado à devedora sem manifestação,
determino a transferência dos valores para a conta judicial
centralizadora de titularidade do Tribunal de Justiça de Rondônia,
nos moldes do Provimento 016/2010 – CG.
Cumprida a determinação acima, arquive-se o feito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7022784-30.2018.8.22.0001
REQUERENTE: RODOLFO TEIXEIRA FERNANDES
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data:
17/08/2018 Hora: 09:20
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
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respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7020585-35.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MARIA CLARA CUNHA DE OLIVEIRA
FREITAS
Endereço: Rua Figueirópolis, 2262, Castanheira, Porto Velho - RO
- CEP: 76811-350
Advogado (a): Advogado: EZIO PIRES DOS SANTOS OAB:
RO0005870 Endereço: desconhecido Advogado: BRUNA DUARTE
FEITOSA DOS SANTOS BARROS OAB: RO0006156 Endereço:
JORGE TEIXEIRA, EMBRATEL, Porto Velho - RO - CEP: 76900999
Parte requerida: Nome: INSTITUTO AVON
Endereço: AGC Pinhal, 410, Rua Primavera 71, Pinhal, Cabreúva
- SP - CEP: 13315-971
Advogado (a): Advogado: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB:
RO0005784 Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
DESPACHO
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 6 de
setembro de 2018 às 08h20, a ser realizada na sede deste Juízo,
localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina com Av. Jorge
Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO (SALA DE AUDIÊNCIA
DO 3º JEC - 1º ANDAR), devendo as partes produzirem provas
quanto aos fatos controvertidos, no ato da audiência de instrução
e julgamento.
Na oportunidade, as partes poderão trazer as provas que pretendem
produzir, inclusive testemunhais, até o máximo de três para cada
parte, na forma do art. 33 e 34 da Lei 9.099/95.
INTIMEM as partes.
Serve este DESPACHO como comunicação/MANDADO /intimação
(Provimento 001/2017 CGJ/RO).
Cumpra-se
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7019792-96.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JANDIRA MACHADO
Endereço: Avenida Rio Madeira, 5064, - de 5168 a 5426 - lado par,
Nova Esperança, Porto Velho - RO - CEP: 76821-510
Advogado (a): Advogado do(a) EXEQUENTE: ANA PAULA
RIBEIRO - RO9088
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Parte requerida: Nome: PAMELA FREIRE DA COSTA
Endereço: Rua Maria de Lourdes, 6174, - até 6269/6270, Igarapé,
Porto Velho - RO - CEP: 76824-246
Advogado (a): Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Considerando as informações na petição anexa no id 19709451,
e com base no ENUNCIADO 71 – É cabível a designação de
audiência de conciliação/instrução em execução de título judicial,
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/08/2018
às 09:00 horas, a ser realizada na sede deste Juízo, localizado na
Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, Porto Velho-RO (SALA DE AUDIÊNCIA DO 3º
JEC - 1º ANDAR), devendo as partes produzirem provas quanto
aos fatos controvertidos, no ato da audiência de instrução e
julgamento.
Na oportunidade, as partes poderão trazer as provas que pretendem
produzir, inclusive testemunhais, até o máximo de três para cada
parte, na forma do art. 33 e 34 da Lei 9.099/95.
INTIMEM as partes.
Serve este DESPACHO como comunicação/MANDADO /intimação
(Provimento 001/2017 CGJ/RO).
Cumpra-se
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7012802-89.2018.8.22.0001
REQUERENTE: WILSON TONET
Advogado do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO - RO0003300
REQUERIDO: DELIMA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA
Advogados do(a) REQUERIDO: MATHEUS DE SOUZA DEMASI AM11327, INGRYD DOS SANTOS MOUSSE - AM8304, ANGELICA
ORTIZ RIBEIRO - AM2847
Intimação
DESPACHO
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 5 de
setembro de 2018 às 9h40, a ser realizada na sede deste Juízo,
localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina com Av. Jorge
Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO (SALA DE AUDIÊNCIA
DO 3º JEC - 1º ANDAR), devendo as partes produzirem provas
quanto aos fatos controvertidos, no ato da audiência de instrução
e julgamento.
Na oportunidade, as partes poderão trazer as provas que pretendem
produzir, inclusive testemunhais, até o máximo de três para cada
parte, na forma do art. 33 e 34 da Lei 9.099/95.
INTIMEM as partes.
Serve este DESPACHO como comunicação/MANDADO /intimação
(Provimento 001/2017 CGJ/RO).
Cumpra-se
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7017571-48.2015.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RENAN GOMES MALDONADO DE
JESUS
Endereço: PORTO ALEGRE, 121, EMBRATEL, Porto Velho - RO
- CEP: 76820-727
Advogado (a): Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES
MALDONADO DE JESUS - RO0005769
Parte requerida: Nome: RONÊ FERREIRA DE SOUSA
Endereço: Rua do Piano, 1678, Castanheira, Porto Velho - RO CEP: 76811-470
Advogado (a): Advogado do(a) EXECUTADO: CRISTIANA
FONSECA AFFONSO - RO0005361
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DESPACHO
Considerando as informações na petição anexa no id 17130130
e com base no ENUNCIADO 71 – É cabível a designação de
audiência de conciliação/instrução em execução de título judicial,
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/08/2018
às 08:20 horas, a ser realizada na sede deste Juízo, localizado na
Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, Porto Velho-RO (SALA DE AUDIÊNCIA DO 3º
JEC - 1º ANDAR), devendo as partes produzirem provas quanto
aos fatos controvertidos, no ato da audiência de instrução e
julgamento.
Na oportunidade, as partes poderão trazer as provas que pretendem
produzir, inclusive testemunhais, até o máximo de três para cada
parte, na forma do art. 33 e 34 da Lei 9.099/95.
INTIMEM as partes.
Serve este DESPACHO como comunicação/MANDADO /intimação
(Provimento 001/2017 CGJ/RO).
Cumpra-se
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7020693-64.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: AXEL GIORNI
Endereço: Rua Buenos Aires, 1636, Nova Porto Velho, Porto Velho
- RO - CEP: 76820-138
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida: Nome: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Endereço: Rua Verbo Divino, 2001, andar 3 ao 6, Chácara Santo
Antônio (Zona Sul), São Paulo - SP - CEP: 04719-002
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI RO0006640
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por Axel Giorni em face de Latam Airlanes Brasil.
Consta dos autos que a parte autora tentou por várias vezes realizar
a compra de uma passagem aérea no site da requerida utilizando o
cartão de débito como forma de pagamento. No entanto, em todas
as oportunidades o sistema rejeitava o pagamento e cancelava a
reserva.
O requerente conseguiu adquirir a passagem somente depois de
três dias de tentativas, inclusive por meio de atendimento via e-mail
com prepostos da requerida, em uma agência de viagens em Porto
Velho, e por meio de dinheiro em espécie, pagando mais caro do
que pelo site.
A requerida apresentou defesa genérica, sem refutar a alegações
autorais ou explicar o motivo do problema.
No processo consta comprovação de que os prepostos da
requerida foram informados por e-mail enviado pelo requerente (Id
18649929). A ré, por meio de uma funcionária, respondeu que a
demanda havia sido encaminhada para o setor responsável para
que fosse procedida a emissão do bilhete, de acordo com uma das
reservas feitas pelo requerente.
O problema aparentemente não foi solucionado, e o requerente
realmente teve de comprar os bilhetes em dinheiro numa agência
de viagens conveniada pela ré.
Vê-se que no caso dos autos houve inegável falha na prestação
do serviço. A requerida fraquejou claramente na prestação de seus
serviços.
Por entender ter ocorrido neste caso falha na prestação do serviço,
ocasionando uma série de irritações pelo consumidor, que teve
que buscar a guarida do judiciário para ver seu direito amparado,
inegável, então, a ocorrência de danos morais. Colaciono, inclusive,
julgado neste respeito:
APELAÇÃO CÍVEL - INSCRIÇÃO INDEVIDA - FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL - MAJORAÇÃO.
Restando evidenciado nos autos a negativação indevida do nome
da parte requerente por débito quitado, mostra-se patente o dever
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de indenizar em virtude da falha na prestação de serviço, nos termos
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. A indenização
por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar
dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil, observando,
ainda, a peculiaridade de cada caso, bem como ao grau de culpa e
o porte econômico das partes. Sendo valor indenizatório é irrisório
é cabível sua majoração.
O próprio Código de Defesa do Consumidor no art. 14 preceitua
expressamente que o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Em relação aos alegados danos materiais, não há no processo
comprovação do valor dos bilhetes reservados pela Internet para
que se possa aferir precisamente quanto pagou a mais o requerente
por comprar as passagens na agência de viagens.
De igual modo, não há demonstração no processo dos gastos com
deslocamentos como alega ter tido o requerente, além de gastos
com ligações interurbanas na tentativa de resolver o problema.
Com relação ao dano moral, entende-se pacificamente nos
corredores jurídicos que estão consubstanciados nos próprios
fatos que causaram aborrecimentos e constrangimentos ao
jurisdicionado. Trata-se de sensação e, portanto, direito subjetivo
que se projeta de várias formas nas diferentes pessoas que
compõem o meio social.
“Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que
o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade
do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só
justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao
lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada
a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre
das regras da experiência comum.
Na mensuração do quantum indenizatório, acompanho o seguinte
entendimento da jurista e Magistrada Helena Elias:
“O princípio da exemplaridade foi recentemente adotado na
jurisprudência do STJ. Luiz Roldão de Freitas Gomes defende,
em sede doutrinária, a aplicação de tal princípio. Após afirmar
que, ‘sob a égide da atual Carta Magna, a reparação dos danos
morais é ampla e desprovida de limitações, que não sejam as
decorrentes de sua causalidade’, anota que, com a expressa
previsão constitucional, aquela reparação ganhou autonomia,
‘deixando de ter por fundamento exclusivamente a culpa, que
inspirava uma de suas FINALIDADE s: servir de exemplaridade
ao infrator. Em consulta ao dicionário Aurélio, encontra se, para o
verbete exemplaridade, o significado de ‘qualidade ou caráter de
exemplar’. Exemplar, por seu turno, é aquilo ‘que serve ou pode
servir de exemplo, de modelo’. O critério de exemplaridade parece
estar apto a substituir o dano punição do ofensor na avaliação do
dano moral, por oferecer a vantagem se amoldar, com maior grau de
adequação e aceitabilidade, ao ordenamento jurídico pátrio, sem o
inconveniente, apontado por Humberto Theodoro Júnior, de ensejar
uma pena sem prévia cominação legal. Em recente acórdão, da
relatoria do Min. Luiz Fux, o STJ adotou expressamente o princípio
da exemplaridade, ao assentar que a ‘fixação dos danos morais
deve obedecer aos critério da solidariedade e da exemplaridade,
que implica na vaporação da proporcionalidade do quantum e na
capacidade econômica do sucumbente”.
Assim, considerando todo o abordado acima, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para
CONDENAR a requerida, a pagar ao requerente a quantia de R$
3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
corrigidos monetariamente e com juros legais deste a data de
registro desta SENTENÇA no sistema Pje.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Confirmo os efeitos da tutela de urgência.
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Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7015751-86.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: CELIA MARIA ALVES
Endereço: Rua Possidônio Fontes, 4206, Casa 01, Agenor de
Carvalho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-336
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERIDO: MARCELO
RODRIGUES XAVIER - RO0002391, DANIEL PENHA DE
OLIVEIRA - RO0003434, BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1.995.
A parte requerida arguiu preliminar de necessidade de perícia,
a qual afasto em vista de que as provas podem ser produzidas
documentalmente, como de fato houve nos autos.
Trata-se de ação revisional de fatura de energia elétrica em que a
parte requerente alega que sofreu cobrança acima da sua média
mensal, referente ao mês de abril de 2018, na quantia de R$ 361,76
(trezentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos).
A parte autora juntou todos os documentos que entendeu necessário
para a prova do fato alegado.
Verifica-se nos documentos apresentados tanto na inicial, quanto
na contestação, mostra que a forma de faturamento foi “normal”,
bem como na “Análise de Débito” apresentada na contestação,
consta um consumo nos meses subsequentes próximo ao consumo
questionado.
O fato da parte requerente alegar que o consumo cobrado esta
equivocado e com valores exorbitantes não justifica, por si só, o
cancelamento dos débitos emitidos pela demandada ou mesmo a
revisão da fatura.
Tampouco é prova capaz de afastar o consumo medido mês a mês,
que ora se contesta.
Destaca-se que o artigo 113 da Resolução n.º 414 de 2010 da
ANEEL estabelece que quando a distribuidora de energia faturar
valores incorretos deve recalcular os valores, limitando-se aos
últimos três ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao
ciclo vigente.
Não foi apresentado nenhum documento ou indicativo de conduta
ilícita pela concessionária, pois os documentos juntados demonstram
que o consumo foi faturado dentro do consumo normal.
A única forma de afastar o consumo aferido pelo medidor, que
possui presunção de veracidade, é a prova de defeito ou de falta
de aferição do medidor.
Assim, verifica-se que houve consumo pela requerente, o qual foi
apurado e faturado corretamente, conforme fatura anexada aos
autos.
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O valor cobrado é equivalente ao consumo da parte requerente que
foi aferido por medidor, que se encontrava dentro dos parâmetros
estabelecidos pela ABNT e INMETRO.
Não há nos autos qualquer elemento, nem mesmo indício, de
que o relógio medidor estava com defeito ou que a cobrança seja
abusiva.
Por tudo isto, e analisando o conjunto probatório, chego a
CONCLUSÃO de que o pedido é improcedente, devendo ser
mantido o valor e cobrança da fatura.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por
conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do MÉRITO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de DECISÃO proferida
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais,
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1.995.
Transitada em julgado, arquive-se.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intimem-se. Cumpra-se.
Serve como MANDADO /intimação/comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7009515-21.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: IOLANDA ROCHA DE SOUZA
Endereço: Avenida Calama, 6772, - de 6170 a 6610 - lado par,
Igarapé, Porto Velho - RO - CEP: 76824-262
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: UELITON FELIPE
AZEVEDO DE OLIVEIRA - RO0005176
Parte requerida: Nome: BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA
Endereço: Avenida Rio Madeira, - de 2784 a 3298 - lado par,
Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-408
Nome: CIELO S.A.
Endereço: Alameda Xingu, 512, andar 21 ao 31, Alphaville Industrial,
Barueri - SP - CEP: 06455-030
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: GEORGE UILIAN
CARDOSO DE SOUZA - RO0004491
Advogado do(a) REQUERIDO: MARIA EMILIA GONCALVES DE
RUEDA - PE0023748
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de Repetição do Indébito c/c Indenização por Dano Morais
proposta por Iolanda Rocha de Souza em face de Benchimol Irmão
E Cia Ltda e Cielo S/A.
Consta dos autos que a requerente, utilizando o cartão de débito em
uma maquineta da segunda requerida, foi realizar o pagamento de
uma parcela do crediário que tem com a primeira requerida. Depois
percebeu que o valor do pagamento foi descontado duas vezes em
sua conta bancária, conforme extrato constante dos autos.
Tentou resolver o problema junto às requeridas, mas nada foi feito,
necessitando ingressar com esta demanda para ter uma solução
para a situação.
A segunda requerida alegou ilegitimidade passiva. Rejeito a
alegação, pois como participou da transação, ficou com parte
do valor, ficando bem clara sua legitimidade para figurar no polo
passivo da lide.
O desconto em duplicidade não foi rejeitado pelas requeridas, pois
está inconteste sua ocorrência, conforme extrato anexado aos
autos no Id 16879753.
O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor em seu parágrafo
único estipula que “o consumidor cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável ”.
Denota-se, portanto, que as requeridas têm o dever patente de
devolver em dobro o valor não ressarcido.
O valor da quantia que terá que pagarão as requeridas é de R$
433,44 (quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro
centavos).
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Com relação ao dano moral não entendo como cabível neste caso,
uma vez que não vislumbro abalo psicológico além do normal
ou um profundo desgosto, capaz de tirar consideravelmente a
tranquilidade do autor de forma prolongada, vale dizer, embora
houve um desgaste emocional, mas não ao ponto de causa dano a
algum direito da personalidade.
Ademais, a própria devolução em dobro do valor indevidamente
cobrado é uma forma de reparação dos transtornos experimentados
pelo consumidor.
Assim, considerando todo o abordado acima, JULGO
PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL para condenar,
solidariamente, as requeridas a pagar à requerente a quantia de
R$ 433,44 (quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro
centavos) a título de repetição do indébito, com correção monetária
deste o ingresso da ação e juros legais a partir da citação válida.
Por consequência determino a EXTINÇÃO DO PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7018915-59.2018.8.22.0001
REQUERENTE: MAXWENDELL GOMES BATISTA
Advogados do(a) REQUERENTE: LAIS SANTOS CORDEIRO RO8504, EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS RO0007649, LUCAS BRANDALISE MACHADO - RO00931-E
REQUERIDO: ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, SINDICATO
MEDICO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCOS AURELIO DE MENEZES
ALVES - RO0005136
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
c/c Indenização por Danos Materiais promovida por Maxwendell
Gomes Batista em face de Sindicato dos Médicos de Rondônia –
SIMERO e Alves & Cantídio e Advogados.
Consta dos autos que a parte autora sofreu três descontos em
folhas de pagamento referente a honorários advocatícios de uma
ação promovida pelo sindicato requerido. Todavia, o requerente
não é sindicalizado, e portanto, sustenta que não firmou, nem
por meio do sindicato, contrato de honorários advocatícios com
segundo requerido.
Os dois requeridos alegaram ilegitimidade passiva e incompetência
desde juízo em face da necessidade de figurar no polo passivo da
ação o Município de Porto Velho, ente responsável pela inclusão
do desconto em folha de pagamento.
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Rejeito as duas preliminares. Tanto o sindicato, como o escritório de
advogados, agiram com envolvimento nos fatos narrados na inicial.
O sindicato contratou o escritório e firmou o contrato de honorários.
Este recebeu a verba descontada em folha de pagamento da
parte requerente. É necessário a participação dos requeridos na
discussão de MÉRITO da demanda.
No caso dos autos houve a figura da substituição processual
feita pelo sindicato. Isso ocorre nos casos em que um sindicato,
representando toda a categoria, até mesmo os que não são
sindicalizados, pleiteia judicialmente direito ou garantia que
beneficia a todos.
Neste caso em particular, o sindicato mobilizou-se com a intenção
de garantir judicialmente um adicional de insalubridade aos médicos
no município de Porto Velho. Houve clara substituição processual.
Em caso de procedência da ação, toda a categoria poderia receber
as vantagens ali pleiteadas.
Esse assunto é pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ),
conforme compartilho julgado abaixo:
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. DEFESA DOS
DIREITOS DE UMA PARTE DE SEUS REPRESENTADOS.
DESNECESSIDADE
DE
AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA.
POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS. I - Já está pacificado
no âmbito desta e. Corte e no c. Supremo Tribunal Federal que
a entidade de classe tem legitimidade ativa, na qualidade de
substituto processual, para pleitear direitos de parte da categoria,
independentemente de autorização destes. II - Precedentes desta
e. Corte e do Excelso Pretório. Recurso ordinário provido para,
afastando a preliminar de ilegitimidade ativa, determinar que a
Corte de origem prossiga no julgamento do mandamus.
(STJ - RMS: 19278 GO 2004/0153034-6, Relator: Ministro FELIX
FISCHER, Data de Julgamento: 06/03/2007, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJ 16/04/2007 p. 216)
Nota-se que a questão está sedimentada há muito tempo. Não há
necessidade de autorização expressa do substituído para que a
substituição processual se concretize e seja válida.
Assim, até pelo fato de ter o requerente se beneficiado do adicional
de insalubridade, justa é a cobrança dos honorários advocatícios
contratados pelo sindicato em favor do escritório de advocacia
requerido.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado
por Maxwendell Gomes Batista em face de Sindicato dos Médicos
de Rondônia – SIMERO e Alves & Cantídio e Advogados.
Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7020714-40.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JOELMA DA SILVA FERREIRA
Endereço: Av Chiquilito Erse, 6076, Jequitiba, Rolim de Moura - RO
- CEP: 76940-000
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS
EMMANUEL PINI - RO0004265
Parte requerida: Nome: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, - de 6320/6321 ao
fim, Aeroporto, Porto Velho - RO - CEP: 76803-250
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERIDO: BERNARDO
AUGUSTO GALINDO COUTINHO - RO0002991, MARCIO
VINICIUS COSTA PEREIRA - RJ0084367
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SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais promovida por
Joelma da Silva Ferreira em face de VRG Linhas Aéreas S/A.
Consta dos autos que a parte requerente tinha passagem ida e
volta com a requerida no trecho Porto Velho/Fernando de Noronha.
No entanto, quando já estava no arquipélago recebeu a notícia de
que seu voo de volta havia sido alterado unilateralmente para um
dia antes do previsto inicialmente.
A empresa requerida em defesa alegou necessidade de readequação
da malha aérea, como motivo da remarcação do bilhete.
Verifico está o processo pronto para SENTENÇA antecipada de
MÉRITO.
Consigno, por oportuno, que a questão deve ser analisada à
luz do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele
inerentes, não se aplicando as disposições do Código Brasileiro de
Aeronáutica – CBA, sendo a matéria já pacificada nas discussões
jurídicas há alguns anos (REsp 740968/RS, STJ).
O cerne da demanda reside basicamente na falta de administração
e má execução dos serviços contratados e prestados pela ré
quando o voo do trecho Fernando de Noronha/Porto Velho.
Todavia, entendo que questões de readequação da malha aérea diz
respeito à organização interna da ré, não podendo os passageiros
estarem sujeitos a cancelamentos de seus voos, sob pena de
caracterização de má prestação do serviço por desorganização da
empresa aérea.
Com relação ao dano moral, neste caso, restou configurado, pois é
certo que a parte autora sofreu aborrecimentos e transtornos que
extrapolam a normalidade ou o que é corriqueiro, principalmente
porque tinha a empresa ré o dever de boa prestação dos serviços
contratados, incluindo o de pontualidade.
A respeito desse assunto, transcrevo o seguinte:
“CONSUMIDOR.
TRANSPORTE
AÉREO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CDC. CANCELAMENTO DO VÔO. TRATAMENTO INADEQUADO
AOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUZIDO O QUANTUM
INDENIZATÓRIO. Havendo cancelamento de vôo, após horas
de espera, e permanecendo o passageiro sem informações
adequadas, bem como sem acomodação satisfatória, durante o
feriado de carnaval, aguardando a decolagem para enfim confirmarse a frustração da viagem, está-se inequivocamente diante de
tratamento inadequado ao consumidor, o que configura o abalo
moral e a necessidade de reparação pela empresa de transporte
aéreo. Responsabilidade objetiva do transportador aéreo. Dano
moral configurado. Quantum reduzido. Recurso parcialmente
provido. Unânime”. (Recurso Cível Nº 71001546464, Primeira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro
Cavalli Junior, Julgado em 27/03/2008).
Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.
Nessa seara, para se configurar o dever de indenizar, basta a
existência concorrente de dois elementos: a) o dano efetivo, moral
e/ou patrimonial; e, b) o nexo causal entre o defeito do serviço e a
lesão sofrida pelo consumidor.
Em resumo, presentes os pressupostos da responsabilidade
civil objetiva – prestação inadequada de serviço, dano e nexo de
causalidade, com fundamento nos artigos 20 e 22 do Código de
Defesa do Consumidor deve ser afirmada a obrigação de indenizar
do agente causador do dano, que no caso, é a empresa ré.
Em se tratando da valoração da indenização, adotam-se os critérios
informados pela doutrina e jurisprudência, com destaque para a
análise do binômio necessidade-possibilidade, atento ao grau de
culpa, extensão do dano e efetiva compensação pelo injusto sofrido,
além do fator desestímulo, evitando-se, contudo, o enriquecimento
ilícito.
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Considerando que o autor comprovou satisfatoriamente a existência
de ato ilícito cometido pela ré, que é fato constitutivo de seu direito,
cabia a esta última, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC,
comprovar a legitimidade do ato, como fato impeditivo do direito
alegado, o que não o fez.
Com efeito, concluo que a narrativa do autor merece acolhimento,
acarretando as consequências jurídicas aplicáveis ao caso, uma
vez que ela certamente confiou, como, aliás, confiam a maioria
das pessoas, que, com a passagem comprada e o voo marcado,
viajaria sem maiores problemas, como fora previsto.
Além do mais, a atividade de transporte é concessão do Poder
Público, que impõe ao concessionário a responsabilidade objetiva
pelos prejuízos causados ao passageiro (artigo 37, CF). Somente
exclui esta responsabilidade, a culpa exclusiva da vítima, o que
evidentemente não é o caso.
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência
dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às
consequências do fato, servir como desestímulo para a prática
de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade
financeira do obrigado a indenizar, de forma que o quantum que
não implique em enriquecimento indevido do ofendido. Referido
valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz.
O aborrecimento sofrido pela parte autora foi significativo, como
abordado em linhas acima, no entanto entendo que o dano
experimentado pela autora foi somente pelo fato de ter de suportar
a falta de resolução em um tempo razoável dos problemas pela
empresa aérea, não havendo nenhum prejuízo de perda de
compromisso urgente.
A condenação nestas circunstâncias deve ter também caráter
pedagógico, mesmo porque atinge grande coletividade de pessoas,
e beneficia economicamente sobremaneira as empresas que agem
dessa forma, ou seja, com descaso demasiado.
Portanto, diante das circunstâncias do caso, que acarretaram
consideráveis transtornos á autora, fixo a indenização pelos danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que entendo
justa e razoável para servir de lenitivo ao transtorno sofrido pela
demandante, bem como tem o caráter de prevenir condutas
semelhantes por parte da ré.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial formulado
pela parte autora e CONDENO a ré VRG Linhas Aéreas S/A a
pagar a parte autora, Joelma da Silva Ferreira, a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de
juros e correção monetária a partir da publicação desta DECISÃO,
consoante precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7020074-37.2018.8.22.0001
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Parte requerente: Nome: MARIA CONCEICAO ALVES
Endereço: Rua Monte Azul, 2081, (Cj Chagas Neto) - de 2081/2082
ao fim, Conceição, Porto Velho - RO - CEP: 76808-294
Nome: MARIA DA CONCEICAO BRITO DE OLIVEIRA
Endereço: Rua das Mangueiras, 891, - apto 02, Nova Floresta,
Porto Velho - RO - CEP: 76807-082
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZA DE JESUS
ALVES SILVA - RO9369
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZA DE JESUS ALVES SILVA
- RO9369
Parte requerida: Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
S.A
Endereço: AC Aeroporto Internacional de Porto Velho, Avenida
Governador Jorge Teixeira 6490, Aeroporto, Porto Velho - RO CEP: 76803-970
Nome: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA
Endereço: Rua Tenreiro Aranha, 2632, sala 02, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76801-114
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO
DE ALMEIDA LEITE - MT007413O
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais promovida por
Maria Conceição Alves e Maria da Conceição Brito de Oliveira em
face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e CVC Brasil Operadora
e Agência de Viagens S/A.
Consta dos autos que as autoras haviam adquirido um pacote de
viagem com a segunda requerida para passarem 10 (dez) dias em
Aracaju/SE. No entanto, uma semana antes da viagem, receberam
a notícia de que o voo de volta havia sofrido alteração. Agora as
requerentes voltariam dois dias mais cedo, sem serem ressarcidas
do valor das duas diárias do hotel que seriam perdidas na capital
sergipana.
Pleiteiam, assim, indenização por danos morais, além do valor das
duas diárias perdidas, e a inversão da cláusula penal estipulada no
contrato.
A empresa requerida em defesa alegou necessidade de
readequação da malha aérea, como motivo do não embarque da
requerente.
A segunda requerida, mesmo devidamente citada, deixou de
apresentar defesa, pelo que aplico a revelia.
Consigno, por oportuno, que a questão deve ser analisada à
luz do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele
inerentes, não se aplicando as disposições do Código Brasileiro de
Aeronáutica – CBA, sendo a matéria já pacificada nas discussões
jurídicas há alguns anos (REsp 740968/RS, STJ).
O cerne da demanda reside basicamente na falta de administração
e má execução dos serviços contratados e prestados pela ré
quando do voo de retorno do pacote de viagem contratado pela
requerentes.
Todavia, entendo que questões de readequação da malha aérea diz
respeito à organização interna da ré, não podendo os passageiros
estarem sujeitos a cancelamentos de seus voos, sob pena de
caracterização de má prestação do serviço por desorganização da
empresa aérea.
Em relação aos danos materiais, o valor das duas diárias perdidas
em Aracaju, no valor de R$ 483,44 (quatrocentos e oitenta e
três reais e quarenta e quatro centavos) deve ser devolvido,
considerando que havia a legítima expectativa, quando da compra
do pacote, de ficar 10 (dez) dias no destino, e não 8 (oito), como
efetivamente ocorreu.
Em relação ao pedido de inversão da cláusula penal, aplico o
mesmo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
quando discutiu essa temática em contrato de compromisso de
compra e venda de imóveis, pois presentes questões semelhantes
com o contrato discutido nos autos, por exemplo inegável relação
de consumo.
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AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA
DO IMÓVEL. CLÁUSULAS PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE
DE REVERSÃO. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento no sentido de
que é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor
do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente
vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel.
Precedentes. 2. O Tribunal de origem reconheceu a impossibilidade
de inversão da multa contratual em favor do adquirente do imóvel,
uma vez que esta não estaria prevista contratualmente para o caso
de inadimplemento das promitentes vendedoras, o que contraria
a atual jurisprudência desta Corte a respeito do tema. 3. Não há
se falar em violação ao enunciado da Súmula 7/STJ quando a
DECISÃO agravada, ao dar provimento ao recurso especial, realiza
mera valoração probatória dos fatos sobejamente delineados no
acórdão recorrido. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1183767 SP 2017/0259957-0, Relator:
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/05/2018,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2018)
Com relação ao dano moral, neste caso, restou configurado, pois é
certo que a parte autora sofreu aborrecimentos e transtornos que
extrapolam a normalidade ou o que é corriqueiro, principalmente
porque tinha a empresa ré o dever de boa prestação dos serviços
contratados, incluindo o de pontualidade, ou ao menos de reparação
dos transtornos com a adoção de todas as medidas previstas pela
própria Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.
A respeito desse assunto, transcrevo o seguinte:
“CONSUMIDOR.
TRANSPORTE
AÉREO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CDC. CANCELAMENTO DO VÔO. TRATAMENTO INADEQUADO
AOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUZIDO O QUANTUM
INDENIZATÓRIO. Havendo cancelamento de vôo, após horas
de espera, e permanecendo o passageiro sem informações
adequadas, bem como sem acomodação satisfatória, durante o
feriado de carnaval, aguardando a decolagem para enfim confirmarse a frustração da viagem, está-se inequivocamente diante de
tratamento inadequado ao consumidor, o que configura o abalo
moral e a necessidade de reparação pela empresa de transporte
aéreo. Responsabilidade objetiva do transportador aéreo. Dano
moral configurado. Quantum reduzido. Recurso parcialmente
provido. Unânime”. (Recurso Cível Nº 71001546464, Primeira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro
Cavalli Junior, Julgado em 27/03/2008).
Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.
Nessa seara, para se configurar o dever de indenizar, basta a
existência concorrente de dois elementos: a) o dano efetivo, moral
e/ou patrimonial; e, b) o nexo causal entre o defeito do serviço e a
lesão sofrida pelo consumidor.
Em resumo, presentes os pressupostos da responsabilidade
civil objetiva – prestação inadequada de serviço, dano e nexo de
causalidade, com fundamento nos artigos 20 e 22 do Código de
Defesa do Consumidor deve ser afirmada a obrigação de indenizar
do agente causador do dano, que no caso, é a empresa ré.
Em se tratando da valoração da indenização, adotam-se os critérios
informados pela doutrina e jurisprudência, com destaque para a
análise do binômio necessidade-possibilidade, atento ao grau de
culpa, extensão do dano e efetiva compensação pelo injusto sofrido,
além do fator desestímulo, evitando-se, contudo, o enriquecimento
ilícito.
Considerando que o autor comprovou satisfatoriamente a existência
de ato ilícito cometido pela ré, que é fato constitutivo de seu direito,
cabia a esta última, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC,
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comprovar a legitimidade do ato, como fato impeditivo do direito
alegado, o que não o fez.
Com efeito, concluo que a narrativa do autor merece acolhimento,
acarretando as consequências jurídicas aplicáveis ao caso, uma
vez que ela certamente confiou, como, aliás, confiam a maioria
das pessoas, que, com a passagem comprada e o voo marcado,
viajaria sem maiores problemas, como fora previsto.
Além do mais, a atividade de transporte é concessão do Poder
Público, que impõe ao concessionário a responsabilidade objetiva
pelos prejuízos causados ao passageiro (artigo 37, CF). Somente
exclui esta responsabilidade, a culpa exclusiva da vítima, o que
evidentemente não é o caso.
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência
dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às
consequências do fato, servir como desestímulo para a prática
de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade
financeira do obrigado a indenizar, de forma que o quantum que
não implique em enriquecimento indevido do ofendido. Referido
valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz.
O aborrecimento sofrido pela parte autora foi significativo, como
abordado em linhas acima, no entanto entendo que o dano
experimentado pela autora foi somente pelo fato de ter de suportar
a falta de resolução em um tempo razoável dos problemas pela
empresa aérea, não havendo nenhum prejuízo de perda de
compromisso urgente.
A condenação nestas circunstâncias deve ter também caráter
pedagógico, mesmo porque atinge grande coletividade de pessoas,
e beneficia economicamente sobremaneira as empresas que agem
dessa forma, ou seja, com descaso demasiado.
Portanto, diante das circunstâncias do caso, que acarretaram
consideráveis transtornos á autora, fixo a indenização pelos danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que entendo
justa e razoável para servir de lenitivo ao transtorno sofrido pela
demandante, bem como tem o caráter de prevenir condutas
semelhantes por parte da ré.
Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE o pedido inicial e
CONDENO as rés Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S/A a pagar a Maria Conceição
Alves e Maria da Conceição Brito de Oliveira:
a) R$ 483,44 (quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro
centavos), referente a indenização por danos materiais, corrigidos
monetariamente e com juros legais desde o ingresso da ação;
b) R$ 483,46 (quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e
seis centavos), referente a inversão da cláusula penal, corrigido
monetariamente e com juros legais desde o ingresso ação;
c) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos
de juros e correção monetária a partir da publicação desta
DECISÃO, consoante precedentes recentes do Superior Tribunal
de Justiça.
Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7021377-86.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Dom Pedro II, 2032, - de 1780 a 2220 - lado par,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-116
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: GEISEBEL
ERECILDA MARCOLAN - RO0003956
Parte requerida: Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Endereço: Centro Empresarial, Sala 802, Rua Dom Pedro II, n 637,
Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-910
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERIDO: GUSTAVO
CLEMENTE VILELA - SP0220907, PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
Antes da análise do MÉRITO passo ao exame das preliminares
arguidas pelas requeridas.
Das preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência do juizado
especial quanto ao valor da causa, ilegitimidade passiva de ambas
as requeridas e prescrição pelo prazo trienal.
Não se confunde dano material com dano moral. O dano moral é
personalíssimo e independe da procedência do dano material, o
qual não é sequer parte do pedido inicial.
Considerando que o pedido se limita a reparação pelos danos
morais e considerando que o dano é personalíssimo, afasto a
preliminar arguida.
O pedido desta ação não se relaciona ao contrato pactuado. Em
nenhum momento se discute a validade do contrato, nem se busca
sua rescisão.
O objetivo da demanda é indenização por danos morais advindos
do ato ilícito da propaganda enganosa conforme preceitua o artigo
37 do CDC, e da legítima expectativa gerada.
Assim, o valor dado à causa encontra-se vinculado ao abalo moral
gerado pela propaganda enganosa, e não se relaciona com valor
do contrato firmado entre as partes.
No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva de ambas as
partes, já houve DECISÃO da Turma Recursal do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL. LEGITIMIDADE DAS REQUERIDAS. DOCUMENTOS.
JUNTADA COM AS RAZÕES DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO. RAZÕES DE RECURSO. BAIRRO NOVO.
PROPAGANDA ENGANOSA. INFRAESTRUTURA COMERCIAL
NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.
- Não podem ser considerados para o julgamento do recurso
documentos juntados pelo recorrente com as razões recursais, não
submetidos ao primeiro grau de jurisdição.
- Se as construtoras/Recorrentes prometeram entregar
infraestruturada de BAIRRO, deveriam ter cumprido integralmente
o anúncio publicitário quando da entrega das chaves aos
consumidores. Não o tendo feito, restou amplamente caracterizado
o nexo de causalidade entre sua conduta e a propaganda enganosa
prevista no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.
- O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo de origem
obedeceu aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além
de observar a extensão do dano, a condição econômica das partes
e o efeito pedagógico da medida, não havendo qualquer razão
para reforma. (7031940-13.2016.8.22.0001 – Recurso Inominado,
Recorrentes: Bairro Novo Porto Velho Empreendimento Imobiliário
S/A e Odebrecht Realizações Imobiliárias S.A, Recorrida: Francisca
da Conceição Alves. Relator: Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal,
sessão plenária 22/02//2017).
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Nota-se que a primeira requerida juntou contrato de compra e
venda, sendo ela mesma como a promitente vendedora e a segunda
requerida como incorporadora, além de outros documentos
juntados o que corroboram com a responsabilidade solidária das
duas requeridas.
Quanto a prescrição, alegaram as partes requeridas quanto a
aplicação do prazo trienal. Contudo, já decidiu a turma recursal
quanto a aplicação do prazo quinquenal, não merecendo
acolhimento tal preliminar, bem como que o início da contagem se
da a partir da entrega das chaves.
“(...) Antes de adentrar em outras questões já enfrentadas pela
SENTENÇA, passo ao exame da preliminar arguida na sustentação
oral, consistente em afirmar e ver reconhecida a prescrição da
pretensão ao argumento de que esta deve ter seu marco inicial o
“habite-se” do imóvel, ou seja, a data em que o imóvel passou a estar
pronto para moradia. Ocorre que nem sempre a data informada
no “habite-se” é a mesma em que o imóvel já está disponibilizado
para utilização do morador. O que deve se levar em conta, para
fixação do termo inicial da prescrição, é o momento em que há a
efetiva entrega do imóvel ou, pelo menos, a data em que lhe são
entregues as chaves da moradia. (...) 7031955-79.2016.8.22.0001
– Turma Recursal Única - TJRO – Juiz Enio Salvador Vaz”.
Desse modo, afasto todas as preliminares arguidas pelas
requeridas.
O feito efetivamente comporta julgamento antecipado, dada
a ausência de outras provas a serem produzidas e porque
exclusivamente de direito a matéria a ser analisada, não se
justificando designação de audiência de instrução ou dilação
probatória.
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este
que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve,
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega
da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em
apreço.
Em casos tais, onde se mostra desnecessária a realização de
mais provas, vez que já há elementos suficientes e formar o
convencimento do juízo, o julgamento antecipado da lide é cogente
e não mera liberalidade do Magistrado que, ao emiti-lo, atende
ao interesse público, não havendo que se falar em ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda mais no caso
dos presentes autos em que ambas as partes expressaram em
audiência que não há mais provas a produzirem e pleitearam o
julgamento do processo no estado em que se encontra.
A parte autora pleiteia indenização por danos morais em razão
de propaganda enganosa relativa ao oferecimento de um
empreendimento com comércio, saneamento básico, área de lazer,
escolas, ciclovias, pomar, praça do bebê, iluminação e transporte
público.
Inicialmente reconheço a relação consumerista existente entre as
partes, aplicando-se as normas constantes no CDC.
Na distribuição do ônus da prova, como na presente hipótese,
compete a parte autora demonstrar o direito que lhe assiste ou
início de prova compatível com o seu pedido e às requeridas
comprovarem a inexistência, modificação ou extinção do direito
pleiteado, nos termos do artigo 373, incisos I e II do CPC.
A parte requerente alega que foi atraída por publicidade veiculada
pelas requeridas, a qual ofereciam um empreendimento com área
comercial, escola, segurança, ciclovia, pomar, pistas e transporte
público, porém, até a presente data nada foi realizado.
Importante destacar que a parte autora firmou contrato (instrumento
particular de promessa de venda e compra de unidade autônoma
e outras avenças) com as promessas alistadas na inicial. Resta
evidente que a parte autora confiou nos anúncios das requeridas
no momento que adquiriu a unidade.
As requeridas não trouxeram ao processo provas contundentes a
comprovar de forma satisfatória que tomaram todas as medidas
possíveis no sentido de cumprir as promessas contidas em seus
panfletos.
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Cumpre ressaltar que há omissão quanto ao esclarecimento de
como seria esse condomínio fechado dentro de um bairro planejado,
onde um dos itens era o “comércio e serviços planejados, com
transporte na porta, escolas e centro comercial: supermercado,
padaria e lanchonete”.
As requeridas poderiam ter especificado de como seriam
implantados os empreendimentos anunciados. Contudo, dos
anúncios apresentados nos autos, conclui-se que o empreendimento
teria esses comércios e demais serviços na entrega das unidades
habitacionais.
As requeridas argumentam que é competência e responsabilidade
do poder público a instalação de posto policial e iluminação de vias
públicas. De fato, tais serviços são de competência do poder público,
contudo, competia as requeridas entregarem o empreendimento
com o sistema de iluminação funcionando, bem como esclarecer
como seria essa “segurança total” anunciada em seus panfletos.
Porém, não há nos autos nada neste sentido.
No âmbito das relações de consumo, confere-se ao consumidor
a condição de parte hipossuficiente, em razão, dentre outros
motivos, do poder econômico e a força de indução ao consumo
das empresas. E, diante dessa situação o Código de Defesa
do Consumidor criou mecanismos para proteger a parte mais
desfavorecida desta relação desigual, com a inversão do ônus da
prova, plenamente aplicável ao caso em questão, sendo deferida
por este magistrado.
Com relação às práticas comerciais como a oferta de algum produto
ou serviço, disciplina o art. 30, do CDC que dada publicidade
à informação atinente à produto ou serviço, fica o fornecedor
vinculado a seus termos.
Assim, não há como as empresas requeridas se esquivarem de suas
obrigações legais diante das informações contidas na publicidade
juntada ao processo, sendo pífia e frágil a argumentação manejada
na contestação.
Incontestável a caracterização de publicidade enganosa
evidenciada no caso presente, vez que o empreendimento foi
oferecido com diversos espaço para lazer (praça, ciclovia, pomar,
praça do bebê e outros), área comercial (supermercado, padaria e
lanchonete) e total segurança, porém, as promessas anunciadas
não foram cumpridas até os dias de hoje. As alegações da primeira
requerida de que não se comprometeu a executar os serviços e sim
disponibilizar áreas para que os comerciantes locais explorassem a
atividade econômica no empreendimento, não exime as requeridas
de assumirem a responsabilidade pela oferta anunciada de forma
omissa, bem como dos danos deste decorrentes. Destacando que,
o atrativo oferecido pelas requeridas atribuíram verdadeiro impulso
para compra da unidade habitacional no empreendimento.
Por todo o exposto, apresenta-se reprimível a conduta levada a
efeito pelas requeridas, pois não se está diante de mero dissabor
do cotidiano a que estão sujeitas todas as pessoas inseridas em
uma sociedade. O transtorno sofrido ultrapassa os limites daqueles
que podem – e devem – ser absorvidos pelo homem médio. Dessa
forma, não há como deixar de reconhecer a existência de abalo
moral sofrido pela parte autora passível de reparação pecuniária.
Tenho que o dano moral em tela é o puro, ou seja, o dano que,
pela só implementação dos eventos, faz com que se tenha por
lesada à esfera moral do paciente do injusto, não se exigindo a
prova material.
Assim, considerando o grau mediano de gravidade e repercussão
da ofensa, fixo a indenização a ser paga pelas requeridas no valor
equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Porque, por um lado,
não se mostra baixo, assegurando o caráter repressivo pedagógico
próprio da indenização por danos morais; por outro, não se
apresenta elevado a ponto de caracterizar um enriquecimento sem
causa da parte autora.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido
inicial e em consequência, CONDENO as empresas requeridas
solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a
título dos reconhecidos danos morais, acrescido de juros de 1% (um
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por cento) ao mês e atualização monetária, a partir do arbitramento
(Súmula n. 362, do Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Intime-se as partes da SENTENÇA.
Ocorrido o trânsito em julgado, a parte devedora deverá,
independente de nova intimação, efetuar o pagamento do valor da
condenação na forma do artigo 52, inciso III e IV da Lei 9.099/95,
subsidiariamente ao artigo 523, §1º do Código de Processo Civil,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso, haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo
alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7020856-44.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: IHASMIM KELE SILVA FREITAS
Endereço: Rua Trizidela, 6560, - de 6560/6561 a 6789/6790,
Igarapé, Porto Velho - RO - CEP: 76824-296
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Avenida Dom Pedro II, 607, Centro, Porto Velho - RO CEP: 76847-000
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERIDO: JOSE ARNALDO
JANSSEN NOGUEIRA - RO0006676, SERVIO TULIO DE
BARCELOS - RO0006673
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/1995.
A parte autora ajuizou a presente ação visando a condenação do
réu ao pagamento de indenização por dano moral no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude da excessiva permanência
na agência bancária para atendimento.
Consta senha de entrada no estabelecimento bancário, datada
de 04/05/2018, às 10:30 horas e atendimento somente às 14:34
horas.
Resta evidente, pois, que a parte autora aguardou atendimento por
mais de quatro horas, o que é injustificado.
Desta forma, tem-se que o tempo aguardado para atendimento é
deveras excessivo, o que materializa em transtorno significativo e
desgaste psicológico que autoriza indenização.
Configurou-se no caso em análise a existência de ato ilícito,
pois o banco réu imputou a parte autora tempo demasiado
para seu atendimento, o que demonstra total desrespeito aos
consumidores.
No que tange ao quantum indenizatório, filio-me ao entendimento
da egrégia Turma Recursal, nos seguintes termos:
TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO. ESPERA EM
FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR A UMA HORA.
DANO MORAL DEVIDO ATENTO À FUNÇÃO REPARATÓRIA
E PUNITIVA DO DANO MORAL. VALOR DA REPARAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.(Turma Recursal/RO, RI 700340911.2016.8.22.0002, Relator: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de
julgamento: 15/02/2017).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial
formulado pela parte autora em face de BANCO DO BRASIL S.A e
CONDENO o RÉU no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

título de indenização por dano moral, atualizados monetariamente e
acrescidos de juros legais a partir da publicação desta DECISÃO.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Ocorrido o trânsito em julgado, a parte devedora deverá,
independente de nova intimação, efetuar o pagamento do valor da
condenação na forma do artigo 52, inciso III e IV da Lei 9.099/95,
subsidiariamente ao artigo 523, §1º do Código de Processo
Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor do débito. O Valor da condenação
obrigatoriamente deverá ser depositado na CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), com comprovação
tempestiva nos autos, sob pena de incidência da multa descrita
anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se tratar de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7051749-52.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: TIAGO MACIEL DA SILVA
Endereço: Rua João Goulart, 1973, - de 1923/1924 a 2251/2252,
São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-034
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA GABRIELLA
DANTAS FERREIRA - RO0007308
Parte requerida: Nome: ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
Endereço: AC Aeroporto Internacional de Viracopos, KM 66 S/N,
Rodovia Santos Dumont Km 66, Jardim Itatinga, Campinas - SP CEP: 13052-970
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI RO0006640
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/1995.
A parte autora objetiva indenização por danos morais (R$
10.000,00) e materiais (R$ 4.142,95), bem como a devolução do
valor de R$ 792,00, pagos a título de frete, na forma do art. 20, II,
do CDC.
Afirma que contratou os serviços da empresa ré para o
transporte de equipamentos de informática, que foi devidamente
acondicionado em 5 (cinco) caixas, sendo os objetos protegidos
por travesseiros, e com a identificação de “fragil”. No entanto, ao
receber os objetos notou que uma das caixas estava amassada,
sendo um gabinete do computador danificado, sem possibilidade
de inicialização.
Dos autos constam fotografias, tanto das caixas quanto dos
equipamentos avariados, notadamente peça plástica quebrada,
um gabinete de computador, visivelmente torto, e tela de erro do
Windows (ID 14975701, 14975705).
Também consta dos autos o valor de todas as peças transportadas
(ID 14975709), do frete (ID 14975706) e orçamento de um HD
PC WD BLUE (R$ 335,00) e Gabinete Cooler Master Scout (R$
710,00) (ID 17042490).
O depoimento pessoal do autor, prestado na audiência de instrução
e julgamento, aponta que o dano material ocorreu durante o
transporte dos objetos, pois o computador já era dele. E, durante o
transporte, aconteceu o dano no gabinete e no HD. Disse que fez
todo o procedimento indicado no site da empresa ré, sem sucesso.
Os outros equipamentos chegaram sem danos. Afirmou, ainda,
que não mandou consertar o equipamento. Quanto ao dano moral,
afirma que perdeu arquivos antigos e fotos e constatou que o HD,
de 2 teras, foi danificado, sendo o dano material de R$ 1.045,00.
Na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que
prevê a responsabilidade objetiva, a requerida é responsável
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por defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-se
tal responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, o que a ela cabe provar.
Percebe-se, portanto, que o risco operacional pertence às empresas
e que o consumidor fica totalmente à mercê dos expedientes
internos e normas procedimentais, de modo que, havendo alguma
falha ou surpresa não prevista e que gere aborrecimento, ansiedade
e sentimento de impotência em não poder buscar a solução, há
inegável dano moral.
Nesse caso, a indenização que visa reparar o dano moral, serve
ainda como advertência para a empresa para que tenha mais
cautela no trato com seus clientes.
Assim, considerando-se todo estresse e desgaste decorrente da
falta de resposta ao pedido de reparação de danos do equipamento,
além da perda de arquivos e fotos, assiste ao autor à percepção de
indenização por dano moral.
Ressalta-se, que no caso em epígrafe, mostra-se despicienda a
análise da culpa, tendo em vista a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, que determina ser objetiva a responsabilidade civil
da instituição quanto à prestação de seus serviços.
Ademais, as circunstâncias apresentadas no processo demonstram
que não se tratou de mero aborrecimento comum, mas de
significativo transtorno, que afetou a tranquilidade do autor e que
merece reparação.
Pela atitude negligente da empresa réu, merece o autor ser reparado
pelo dano moral experimentado, consistente nos transtornos e
dissabores sofridos.
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros
norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade
econômica do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de
reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade.
Saliento que o valor a ser recebido a título de indenização não pode
ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa por
parte do autor, mas também não pode ser tão baixo a ponto de não
cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao causador
da lesão, ora ré.
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência
dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às
consequências do fato, servir como desestímulo para a prática
de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade
financeira do obrigado a indenizar, de forma que o quantum não
implique em enriquecimento da outra parte. Assim, fixo o dano
moral em R$5.000,00 (cinco mil reais).
De igual sorte, reconheço o direito à indenização pelos danos
materiais sofridos, tanto em face das avarias no equipamento (R$
1.045,00) quanto do valor pago a título do frente (R$ 792,00), na
forma do art. 20, II, do CDC
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, formulado
por TIAGO MARCIEL DA SILVA em face de ABSA AEROLINHAS
BRASILEIRAS S.A, para CONDENAR a requerida a:
A) Pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e com
juros legais a partir do registro desta SENTENÇA no sistema Pje.
B) Pagar ao autor o valor de R$ 1.045,00, referente ao dano material
suportado pelas avarias nos equipamentos eletrônicos, bem como o
valor de R$ 792,00, a título do frete, com correção moneta´ria e juros
a partir da data do fato (entrega dos equipamentos avariados).
Intime-se as partes da SENTENÇA.
Ocorrido o trânsito em julgado, a parte devedora deverá,
independente de nova intimação, efetuar o pagamento do valor da
condenação na forma do artigo 523, §1º do Código de Processo
Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor do débito.
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
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Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Serve cópia como MANDADO /ofício/intimação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7047730-03.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO
PEDRAS NEGRAS
Endereço: Condomínio Pedras Negras, 1792, Rua Humberto
Correia, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-901
Advogado (a): Advogado: VITOR EMANOEL DE JESUS E SILVA
OAB: RO6498 Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: CARLOS LUIS FERREIRA DA SILVA
Endereço: Condomínio Pedras Negras, 1792, Rua Humberto
Correia, apt. 102, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803901
Advogado (a): Advogado: TIAGO BARBOSA DE ARAUJO OAB:
RO7693 Endereço: Rua Guanabara, 1195, Sala 02, Nossa Senhora
das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-165
DESPACHO
Indefiro o pedido inserido no id 19437585, por não haver previsão
na Lei 9099/95.
Verifico que há advogado cadastrado no polo passivo na demanda,
motivo pelo qual determino a intimação da parte requerida, via
sistema PJe para que, no prazo de 10 dias, informe o endereço
correto, sob pena de bloqueio online.
Cumpra-se.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7007259-08.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: GUILHERME NUNES DE SOUZA
Endereço: Rua Silas Shockness, 2867, - até 2896/2897, Flodoaldo
Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-476
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: TALISSA NUNES
DE SOUZA - MT21337/O
Parte requerida: Nome: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Endereço: Rua Ática, 673, - de 483/484 ao fim, Jardim Brasil (Zona
Sul), São Paulo - SP - CEP: 04634-042
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI RO0006640
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/1995.
A parte autora objetiva indenização por danos morais (R$ 20.000,00)
e materiais (R$ 1.966,90) decorrente de cancelamento de voo.
Afirma que comprou passagem aérea para embarque em Porto
Velho, no dia 23/02/18, às 14:25 e previsão de chegada em
Cuiabá, às 19:43, do mesmo dia a fim de apresentar seu projeto
de CONCLUSÃO de curso (TCC) (sábado, 24/02/2018) e realizar
prova em concurso público (domingo, 25/02/2018).
No entanto, por motivo de manutenção da aeronave, o referido voo
foi cancelado, o que motivou o autor a adquirir outra passagem,
no valor de R$ 1.566,90, em outra companhia, a fim de evitar a perda
dos compromissos. Mesmo assim, só conseguiu chegar em Cuiabá
no dia 24/02/18, às 10:30, de modo que perdeu a apresentação do
TCC, que gerou ônus de R$ 400,00, bem com a necessidade de
retorno em outra data para apresentar seu projeto.
Consta e-mail da empresa requerida informando o cancelamento
do voo JJ 3595,que previa chegada em Cuiabá no dia 23/02/18, às
18:20 (ID 16514271, 16514280).
Também consta cartão de acesso para realização de prova em
concurso público para prefeitura municipal de Várzea Grande, no
dia 25/02/18, às 8 horas (ID 16514339).
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A nova passagem, acostada no ID 16514443, consta embarque às
03:55 e chegada em Cuiabá às 10:20 (ID 16514443), onde pagou
o valor de R$ 1.566,90 (ID 16514527).
Também consta calendário do curso de MBA em Gerenciado de
Projetos, onde vê a indicação de “Seminário’, no dias 24 e 25
de fevereiro de 2018 (ID 16515214).
A empresa ré em sua defesa alegou que todo o cancelamento
do voo se deu em razão de problema extraordinário em sua
aeronave (manutenção não programada) e nega a existência de
dano moral.
Consigno, por oportuno, que a questão deve ser analisada à
luz do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele
inerentes, não se aplicando as disposições do Código Brasileiro de
Aeronáutica – CBA, sendo a matéria já pacificada nas discussões
jurídicas há alguns anos (REsp 740968/RS, STJ).
O cerne da demanda reside, basicamente, na alegação de caso
fortuito por conta do demonstrado problema mecânico ocorrido
na aeronave. Daí se vê que o fato originador do atraso do voo
foi um fortuito interno, vale dizer, uma falta de manutenção
preventiva na aeronave que é de responsabilidade da própria
companhia aérea, não podendo esta se eximir de reparar possíveis
prejuízos que sofram os passageiros, no caso a requerente, por
inobservância do horário (art. 737 do C.Civil).
Agiu a demandada com falha na prestação do serviço de transporte
aéreo, especialmente no que diz respeito à pontualidade,
causando perdas e danos à passageira.
Com relação ao dano moral, neste caso, restou configurado, pois
é certo que a parte autora sofreu aborrecimentos e transtornos
que extrapolam a normalidade ou o que é corriqueiro, principalmente
porque tinha a empresa ré o dever de boa prestação dos
serviços contratados, incluindo o de pontualidade, que acarretaram
a perda de compromisso educacional (apresentação do TCC).
Nessa trilha, inexorável a CONCLUSÃO de que a hipótese do
processo se amolda ao conceito amplo do dano moral, pois
o constrangimento e transtorno impingidos a parte autora não são
daqueles que configuram “mero dissabor”.
Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição
e riscos”.
Nessa seara, para se configurar o dever de indenizar, basta a
existência concorrente de dois elementos: a) o dano efetivo, moral e/
ou patrimonial; e, b) o nexo causal entre o defeito do serviço e a
lesão sofrida pelo consumidor.
Em resumo, presentes os pressupostos da responsabilidade
civil objetiva – prestação inadequada de serviço, dano e nexo
de causalidade, com fundamento nos artigos 20 e 22 do Código de
Defesa do Consumidor deve ser afirmada a obrigação de indenizar
do agente causador do dano, que no caso, é a empresa ré.
Em se tratando da valoração da indenização, adotam-se os
critérios informados pela doutrina e jurisprudência, com destaque
para a análise do binômio necessidade-possibilidade, atento ao
grau de culpa, extensão do dano e efetiva compensação pelo
injusto sofrido, além do fator desestímulo, evitando-se, contudo, o
enriquecimento ilícito.
Além do mais, a atividade de transporte é concessão do Poder
Público, que impõe ao concessionário a responsabilidade
objetiva pelos prejuízos causados ao passageiro (artigo 37, CF).
Somente exclui esta responsabilidade, a culpa exclusiva da vítima,
o que evidentemente não é o caso.
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência
dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater
às consequências do fato, servir como desestímulo para a
prática de novas condutas lesivas, observando-se sempre a
capacidade financeira do obrigado a indenizar, de forma que o
quantum que não implique em enriquecimento indevido do ofendido.
Referido valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz.
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A condenação nestas circunstâncias deve ter também caráter
pedagógico, mesmo porque atinge grande coletividade de pessoas,
e beneficia economicamente sobremaneira as empresas que agem
dessa forma, ou seja, com descaso demasiado.
Portanto, diante das circunstâncias do caso, que acarretaram
consideráveis transtornos á autora, fixo a indenização pelos
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que entendo
justa e razoável para servir de lenitivo ao transtorno sofrido
pelo demandante, bem como tem o caráter de prevenir condutas
semelhantes por parte da ré, conforme recente julgado da Turma
Recursal:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO E CANCELAMENTO VOO. PROBLEMAS TÉCNICOS.
MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.- Manutenção
não programada da aeronave configura caso fortuito interno,
inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos
passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade
civil. -O atraso com posterior cancelamento de voo, acarretando
aborrecimentos extraordinários e constrangimentos ao consumidor
é causa de ofensa à dignidade da pessoa, obrigando o fornecedor à
indenização dos danos morais decorrentes. -A fixação do quantum
da indenização por danos morais deve levar em consideração
os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se
quando não respeitar esses parâmetros. Quantum fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais). (7009937-30.2017.8.22.0001. Rel. Juiz
Jorge Luiz dos Santos Leal. Julgamento em 11.10.2017).
No que tange ao pedido de indenização pelos danos materiais,
consta prova nos autos que o autor adquiriu nova passagem aérea,
em outra companhia, no valor de R$ 1.566,90, a fim de chegar na
data aprazada para as aulas de um curso de pós-graduação (ID
16514544). Dos autos não há provas de que o valor da passagem
anterior, adquirida na companhia requerida, foi reembolsada ao
autor. Assim, deve ser acatado o pedido.
Acolho, ademais, a exclusão da restituição do valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais), requerida na petição de ID 18848348.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial formulado pelo autor GUILHERME NUNES DE SOUZA e
CONDENO a ré LATAM AIRLINES GROUP S/AA:
a) Pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de juros e correção monetária a partir da publicação
desta DECISÃO, consoante precedentes recentes do Superior
Tribunal de Justiça.
b) Pagar R$ 1.566,90 (hum mil, quinhentos e sessenta e seis rais e
noventa centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros
a partir da citação e juros a partir da data do desembolso.
Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
Intime-se as partes da SENTENÇA.
Ocorrido o trânsito em julgado, a parte devedora deverá,
independente de nova intimação, efetuar o pagamento do valor
da condenação na forma do artigo 52, inciso III e IV da Lei 9.099/95,
subsidiariamente ao artigo 523, §1º do Código de Processo Civil,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito.
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da
Lei 9.099/1995.
Serve cópia como MANDADO /ofício/intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7014084-65.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: VANESSA CESARIO SOUSA
Endereço: Rua Gustavo Moura, 3162, - até 3590/3591, Tancredo
Neves, Porto Velho - RO - CEP: 76829-494
Nome: ELIO JOSE DE SOUSA
Endereço: Rua Gustavo Moura, 3162, - até 3590/3591, Tancredo
Neves, Porto Velho - RO - CEP: 76829-494
Nome: VANUSA CESARIO DE SOUZA
Endereço: Rua Gustavo Moura, 3162, - até 3590/3591, Tancredo
Neves, Porto Velho - RO - CEP: 76829-494
Nome: IVAN MATIAS DOURADO
Endereço: Rua Gustavo Moura, 3162, - até 3590/3591, Tancredo
Neves, Porto Velho - RO - CEP: 76829-494
Nome: ELIO JOSE DE SOUSA JUNIOR
Endereço: Rua Gustavo Moura, 3162, - até 3590/3591, Tancredo
Neves, Porto Velho - RO - CEP: 76829-494
Nome: PATRICIA CESARIO DE SOUSA
Endereço: Rua Rio Negro, 1513, B, Jardim Presidencial, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76901-058
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA
CESARIO SOUSA - RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES
NETO - RO8288
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
Parte requerida: Nome: CLARO S.A.
Endereço: Rua Henri Dunant, 780, Torre A e Torre B, Santo Amaro,
São Paulo - SP - CEP: 04709-110
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL
GONCALVES ROCHA - RS0041486
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de Ação de Indenização por danos morais promovida por
Vanessa Cesário Sousa Dourado, Ivan Matias Dourado Cesário,
Vanusa Cesário de Sousa, Élio José de Sousa, Élio José de Sousa
Júnior e Patrícia Cesário de Sousa em face de Claro S/A.
Consta dos autos que os requerentes eram beneficiários de um
plano contratado junto à ré em novembro de 2016 que dava o direito
a utilizar de 50GB de Internet (5GB contratado e 45GB de bônus).
A primeira requerente era a titular do pacote e os demais figuravam
como beneficiários dependentes por um preço adicionado à fatura
mensal.
Todavia, em dezembro de 2017 os requerentes receberam a
notícia de que, pela primeira vez, haviam utilizado toda franquia de
Internet do pacote. Após contato telefônico com a requerida, foilhes fornecido um bônus de 2GB, para terem acesso à Internet até
que a franquia do pacote fosse renovada.
No entanto, descobriu-se logo depois que a requerida, na verdade,
alterou a franquia mensal de Internet de 50GB, para 2GB. Os
requerentes tentaram resolver de várias formas o problema, mas
nada foi feito pela ré.
A empresa requerida alegou ilegitimidade ativa do 2º ao 6º
requerentes, considerando que o plano foi contratado somente
pela 1ª requerente. Rejeito tal arguição, pois todos os requerentes
são, comprovadamente, beneficiários dos serviços disponibilizados
no plano contratado pela primeira requerente.
No MÉRITO, a requerente alega que a validade do plano contratado
era de somente um ano, e que não existe plano de telefonia com
validade eterna.
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Analisando os documentos anexados aos autos, como o contrato
firmado entre as partes em novembro de 2016, não existe cláusula
nenhuma que diga a validade dos benefícios contratados. A
justificativa apresentada pela requerida não tem comprovação
fática e jurídica suficiente para se sustentar.
O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor diz que “os
fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que
se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.
Importante dizer que os requerentes informam que não solicitaram
a modificação da franquia de Internet, mas que receberam um
bônus de 2GB para utilizarem até a data de renovação mensal da
franquia. Se não foi assim, a requerida deveria ter provado trazendo
aos autos a gravação da conversa, já que o número do protocolo
da ligação foi compartilhado no texto da inicial.
Entendo que está incontroversa a falha na prestação do serviço da
requerida.
Com relação ao danos moral entendo que reside basicamente nos
transtornos sofridos pelos requerentes ao serem surpreendidos
com a substituição dos benefícios do plano contratado.
Portanto, cumpre registrar que a responsabilidade da requerida
é objetiva, conforme artigo 14 do CDC. Assim, prescindível a
demonstração de culpa, é suficiente apenas a existência de nexo de
causalidade entre ato do autor e a violação ao direito da requerida
cristalinos no caso em tela.
A hipótese é de danum in re ipsa, presumindo-se comprovados os
danos morais com a simples comprovação dos fatos que emergem
ofensivos por si só.
O dano moral repercute e atinge bens da personalidade, como
honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando
dor, sofrimento, tristeza, constrangimento, vexame e humilhação
à vítima, havendo previsão constitucional da respectiva reparação.
Desta forma, patente a existência de danos morais indenizáveis.
Quanto à fixação do quantum indenizatório, resta consolidado,
tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de
que a fixação do valor da indenização por dano moral deve ser feita
com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios,
como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o
grau de culpa, visando sempre à atenuação da ofensa, a atribuição
do efeito sancionatório e a estimulação de maior zelo na condução
das relações.
A quantificação do valor do dano moral, matéria que aliada à
ocorrência de inúmeros julgados, não afasta a dificuldade para que
se possa liquidar de forma satisfatória, porém já é consagrado o
entendimento de que o valor dos danos morais não pode ser tão
alto ao ponto de acarretar um requerido, e nem tampouco pode
ser o valor da indenização tão ínfimo que não repare o prejuízo
sofrido.
Sendo assim, tenho como justo, proporcional e exemplar a fixação
do quantum no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
cada um dos requerentes, de molde a disciplinar a requerida e dar
satisfação pecuniária à requerente. Esta é a DECISÃO que mais
justa se revela para o caso concreto, nos termos do art. 6º da LF
9099/95.
ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para
o fim de CONDENAR a empresa ré a pagar, para cada um dos
requerentes, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título dos
reconhecidos danos morais causados ao requerente, acrescido de
correção monetária e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a
partir do registro desta condenação no sistema Pje.
Confirmo os efeitos da tutela de urgência.
Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
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Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7043089-69.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MARIA NELY PEREIRA MENDES
Endereço: Rua Eurico Caruso, 3927, 4 de Janeiro, Porto Velho RO - CEP: 76804-120
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: SILVANA
FERNANDES MAGALHAES PEREIRA - RO0003024
Parte requerida: Nome: BANCO PAN S.A.
Endereço: Avenida Paulista, 1374, 12 andar, Bela Vista, São Paulo
- SP - CEP: 01310-100
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO CHALFIN
- SP0241287
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/1995.
De início, afasto a preliminar de prescrição, pois os descontos no
contracheque da autora vem ocorrendo mês a mês, sendo a ação
de trato sucessivo.
A parte autora objetiva indenização por danos morais e materiais,
tendo em vista descontos de parcelas de R$ 67,25, realizados
em seu contracheque, desde no ano de 2014, que totalizam
R$ 4.092,18, referente ao uso de cartão de crédito vinculado a
empréstimo, que não foi solicitado, bem como danos morais no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da negativação de
seu nome.
Consta cobrança enviada à requerida, emitida pelo banco requerido,
no valor de R$ 1.443,26, referente ao cartão de crédito 4346......7020
(ID13498180), e comunicado da SERASA, de 28/07/17,
alertando sobre a negativação do contrato 4346392628417004
CRED CARTÃO, cujo débito venceu em 07/06/2017, no valor de
R$ 1.492,32.
Também dos autos faturas mensais do cartão 4346...... 70, dos
anos de 2014 à 2017 e anotação na SERASA, de dívida oriunda do
Banco Pan S.A, no valor de R$ 1.492,32 (ID 14134960).
Das faturas constato a existência de pagamento mensal de R$
67,25, (“pagamento débito em folha”), que comprovam tratar-se
de desconto do valor mínimo de cartão, que totalizam, conforme a
inicial, a monta de R$ 4.092,18, já corrigidos.
Na contestação, o banco requerido afirma a legalidade da dívida, e
não que há indícios de fraude.
Ressalto que os extratos apresentados pela empresa requerida
apresentam compras realizadas pela autora nos anos de 2008, 2009
e 2010. Instada a se manifestar, a autora disse não reconhecer as
compras e que o ultimo desconto em seu contracheque foi na data
de 27.08.17 (ID 18013280).
Mesmo considerando que as compras foram realizadas, constato
que 3 (três) anos de descontos diretos no contra-cheque da autora
(como se a operação fosse de empréstimo consignado), demonstra
claro desrespeito às normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, notadamente o direito à informação adequada e
proteção contra cláusulas contratuais desproporcionais (art.6º, III
e V, do CDC).
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O comportamento abusivo do banco requerida restou comprovado,
pois realizou venda casada consistente na oferta de cartão de
crédito embutido como empréstimo consignado, o que autoriza a
alteração judicial do contrato.
Neste sentido já´se manifestou a egrégia Turma Recursal:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO, NA FORMA DA LEI. 8.078/90.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VINCULADA A CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS DO VALOR DA
FATURA MÍNIMA DIRETAMENTE DA REMUNERAÇÃO DO
AUTOR. VENDA CASADA CONFIGURADA.- Configura prática
abusiva o empréstimo vinculado a cartão de crédito consignado
cujos descontos ocorrem no valor mínimo, acarretando evolução
desproporcional no débito, impossibilitando sua quitação. (Turma
Recursal/RO, RI 7000667-50.2015.8.22.0001, Relator: Juiz Jorge
Luiz dos Santos Leal, Data de julgamento: 19/10/2016).
Ainda conforme o citado julgado:
(...) A modalidade de empréstimo alegada pela recorrida se mostra
abusiva, na medida em que impõe à parte recorrida não só o
pagamento dos juros embutidos no montante do empréstimo como
também o pagamento mínimo do cartão de crédito através dos
descontos em folha de pagamento. Na realidade, a consumidora
paga mensalmente o empréstimo, porém continua devendo, cada
vez mais, mês a mês, aumentando sua dívida, sendo flagrante
violação do disposto no artigo 51, IV e § 1º, III do CDC.(Turma
Recursal/RO, RI 7000667-50.2015.8.22.0001, Relator: Juiz Jorge
Luiz dos Santos Leal, Data de julgamento: 19/10/2016).
Mesmo se considerarmos a operação contratada e anuída pela
autora, não há que se considerar válida, já que ofensiva às normas
do Código de Defesa do Consumidor, de ordem pública e de
interesse social, cuja aplicação é imperativa e obrigatória pelo juiz,
devendo prevalecer o princípio da vulnerabilidade do consumidor
em contraposição ao contrato.
A quantificação do dano moral, matéria árdua e recheada de
subjetividade, deve valorar tanto os efeitos da ação danosa à vítima
do abuso, como repreensão eficaz ao causados do dano.
No caso em apreço, entendo que a reparação deve ser fixada
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista a situação de
vulnerabilidade da autora e a prática abusiva do requerido.
No que tange ao pedido de restituição do valor já pago (R$ 4.092,18)
entendo que mesmo sendo a cláusula abusiva, a apuração do
quantum supostamente indevido, conforme consta da inicial, não
pode ser acatado.
Aqui foi reconhecida a abusividade da cláusula, mas somente no
que concerne à sua venda casada (cartão de crédito e empréstimo
consignado). Não se tratou, neste feito, sobre a negativa de
contratação, até porque consta contrato firmado entre as partes,
conforme ID 18383122.
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial formulado por MARIA NELY PEREIRA MENDES em face de
Banco Pan S/A, para:
a) DECLARAR RESCINDIDO contrato firmado pela autora com o
banco requerido (cartão final 4346......7020);
b) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE R$ 1.492,32,
a partir do ingresso da presente demanda.
c) CONDENAR a parte requerida a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a título de danos morais, decorrentes da venda casada, com
incidência de juros e correção monetária a partir desta data.
Com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo
Civil, e DECLARO EXTINTO o feito com a resolução do MÉRITO.
Ocorrido o trânsito em julgado, a parte devedora deverá,
independente de nova intimação, efetuar o pagamento do valor da
condenação na forma do artigo 52, inciso III e IV da Lei 9.099/95,
subsidiariamente ao artigo 523, §1º do Código de Processo
Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor do débito. O Valor da condenação
obrigatoriamente deverá ser depositado na CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), com comprovação
tempestiva nos autos, sob pena de incidência da multa descrita
anteriormente.
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Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Serve cópia como MANDADO /ofício/intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7004678-20.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RENATO CARVALHO DA SILVA
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2755, - de 2389 a 2837 - lado
ímpar, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-021
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO
ESTEBANEZ MARTINS - RO0003208
Parte requerida: 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
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE
DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
A parte autora objetiva indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e declaração de inexibilidade do débito
de R$ 4.722,45.
Afirma que foi notificado por suposta ausência de lacre no medidor
e erros na medição de de energia em unidade consumidora,
que gerou faturamento incorreto por 6 (seis) meses, gerando fatura
de recuperação de consumo no valor de R$ 4.4722,25.
Alega que interpôs recurso administrativo para reverter a cobrança,
indeferido em 23/01/18.
Diz o art.81 da Resolução 414/2010 – ANEEL:
Art. 81. É de responsabilidade da distribuidora a manutenção do
sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas,
quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou
acessórios necessários à medição de consumo de energia elétrica
ativa e reativa excedente.
Do relatório denominado “Diferença de faturamento” (ID ) notase diferença de consumo nos meses de janeiro à agosto de
2016. Se a prestadora de serviços estivesse desenvolvendo a
medição periódica de forma regular a diferença no consumo seria
prontamente constatada.
Na forma do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem
publica e de interesse social, é direito básico do consumidor a
prestação de serviço público adequado e eficaz (art. 7º, do CDC),
assim entendido o serviço de fornecimento de energia elétrica.
Da mesma forma, o prestador de serviço responde objetivamente,
independente de culpa, pela reparação de danos causados por
defeitos na prestação do serviço, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (art. 14, do
CDC ).
Como já salientado, o consumidor é responsável pela manutenção/
custódia do relógio, na forma do art. 167, IV, da Resolução 414/2010
da ANEEL.
No entanto, também é certa a obrigação da empresa requerida em
realizar leitura periódica do relógio instalado na residência do autor,
de modo que o consumidor não pode ser penalizado pela falha na
prestação do serviço, representando este cenário desproporcional
ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.
Conforme a “Diferença de Faturamento” somente após 6 (seis)
meses de faturamento a menor é que houve a constatação por parte
da empresa requerida, o que reconheço como falha na prestação
do serviço, pois, se a leitura fosse devidamente realizada mês a
mês, a diminuição do faturamento seria constatada de plano e
também apurado o motivo da diminuição do consumo.
Assim, considerando a falha na prestação do serviço prestado
pela requerida, não há que se falar em validade da dívida apurada

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

no Processo Administrativo de Recuperação de Consumo n.
2014/24116, restando caracteriza prática abusiva, pois a empresa
requerida tenta passar ao consumidor a responsabilidade por sua
falha na prestação do serviço.
Ademais, a constatação da irregularidade no relógio, por si só (e
de forma unilateral), não pode ser imputada ao autor, que não
deve pagar pelo faturamento não ocorrido por culpa exclusiva da
empresa, sob pena de colocar o consumidor em desvantagem, em
total inversão do ônus da prova.
Diz o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do
fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços
ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de
consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a
indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
(...)
VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do
consumidor;
Corroborando a tese da ilegalidade no procedimento de recuperação
de consumo, de forma unilateral, cito julgados da Turma Recursal:
JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL
RECURSO.
RECURSO
INOMINADO. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS.
POSSIBILIDADE
RECUPERAÇÃO
DESDE
DE
QUE
PRESENTES OUTROS ELEMENTOS ALÉM DA PERÍCIA
UNILATERAL PARA CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE
EM MEDIÇÃO PRETÉRITA. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO
DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
1. É possível que a concessionária de serviço público proceda
a recuperação de consumo de energia elétrica em razão da
constatação de inconsistências no consumo pretérito, desde que
haja outros elementos suficientes para demonstrar a irregularidade
na medição, a exemplo do histórico de consumo, levantamento
carga, variações infundadas de consumo, entre outros;
2. É ilegítima a recuperação de consumo quando ausente a
comprovação de irregularidade de medição no período recuperado
em razão da inexistência de outros elementos capazes de
indicar a irregularidade na medição pretérita, ou quando baseada
exclusivamente em perícia unilateral. (Recurso Inominado, Processo
nº 1000852-67.2014.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juíza Euma
Mendonça Tourinho, Data de julgamento: 16/03/2016);
Assim, deve ser reconhecida a inexigibilidade da cobrança do valor
de R$ 4.722,45.
No que tange ao abalo moral, no caso dos autos não houve
constatação de que falha na prestação do serviço ocasionou ofensa
à moral do autor, já que a dívida não foi incluída no cadastro de
inadimplentes, nem houve o corte no fornecimento de energia.
O fato do autor ter proposto recurso administrativo não representa
abalo à direitos de personalidade.
Neste sentido, acato entendimento da Turma Recursal pela não
ocorrência do dano moral, conforme caso análogo, no seguinte
sentido:
“O entendimento firmado por esta Turma é no sentido de que
a cobrança ilegal com base em imputação de irregularidade
do medidor não possui capacidade de configurar a obrigação
indenizatória pretendida, ante a ausência de circunstâncias que
permitam a constatação do abalo psíquico indenizável. Logo, não
havendo corte de energia, inscrição indevida ou outra circunstância
que demonstre a ocorrência de abalo psíquico, incabível a
condenação por danos morais. “(1004860-93.2014.8.22.0601
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Recurso Inominado, Rel. Juiz José Jorge R. da Luz, j.30/03/2016).
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de
RENATO CARVALHO DA SILVA a fim de declarar a inexigibilidade
do débito de R$ 4.722,45, vencido em 08/01/2018, apurado
no Processo Administrativo de Recuperação de Consumo n.
2014/24116.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
INTIMEM-SE as partes da SENTENÇA.
Ocorrido o trânsito em julgado, arquive-se.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7010618-63.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RENAN GOMES MALDONADO DE
JESUS
Endereço: Rua Rafael Vaz e Silva, 1040, - de 980/981 a 1309/1310,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-162
Advogado (a): Advogado: ELIANE MARA DE MIRANDA OAB:
RO0007904
Parte requerida: Nome: TANIA MARIA DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Roberto de Souza, 2744, Cuniã, Porto Velho - RO
- CEP: 76824-512
DECISÃO
Os embargos são próprios e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
A parte autora objetiva a anulação da SENTENÇA de ID 19112859,
que extinguiu o feito, sem julgamento do MÉRITO, diante de
sua ausência na audiência de conciliação.
Alega equívoco na SENTENÇA, pois a citação não se concretizou,
de modo que seria necessária a concessão de novo prazo para
a manifestação do exequente.
Ademais, afirma que trata-se de ação de execução, e que a audiência
de conciliação só ocorreria após a citação do executado.
De fato a executada não foi encontrada, conforme diligência de ID
18347115, juntada aos autos em 15/05/18.
A audiência de conciliação, realizada em 21/05/2018, foi designada
após o DESPACHO de ID 17200814, que havia convertido o
feito para ação de cobrança. No entanto, no DESPACHO de ID
17508917, foi determinada a citação da executada, nos moldes
executivos.
De certo que a audiência de conciliação foi designada por ordem
daquele primeiro DESPACHO, que determinou a conversão à ação
de cobrança, e não deveria ter ocorrido, já que o feito novamente
foi convertido em ação executiva.
Assim, acolho os embargos de declaração, a fim de reconhecer a
contradição e declarar sem efeito a SENTENÇA de ID 19112859.
Concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar
novo endereço da executada, sob pena de arquivamento.
Cumpra-se.
Serve como intimação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7037026-62.2016.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ALANA DE SOUZA OCAMPO
Endereço: Rodovia BR-364, 201, TORRE 24, Eletronorte, Porto
Velho - RO - CEP: 76808-695
Advogado (a): Advogado: ELISANDRA NUNES DA SILVA OAB:
RO0005143 Endereço: desconhecido Advogado: ANDERSON
MARCELINO DOS REIS OAB: RO0006452 Endereço: Avenida
dos Imigrantes, 3014, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-840
Parte requerida: Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Endereço: Centro Empresarial, 637, Rua Dom Pedro II 637, Caiari,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-910
Nome: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
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Endereço: Rua Lemos Monteiro, 120, Butantã, São Paulo - SP CEP: 05501-050
Advogado (a): Advogado: ANDREY CAVALCANTE DE
CARVALHO OAB: RO000303B Endereço: PINHEIRO MACHADO,
765, ESCRITORIO, CAIARI, Porto Velho - RO - CEP: 76801142 Advogado: PAULO BARROSO SERPA OAB: RO0004923
Endereço: COPAIBA, 3096, CONJUNTO, COHAB, Porto Velho RO - CEP: 76807-878
DESPACHO
Intime-se as requeridas para se manifestarem ou efetuarem o
pagamento dos valores mencionados na petição Id 19874149
no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, autos
conclusos para penhora on-line.
Serve cópia desta DECISÃO como comunicação/MANDADO /
ofício/intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7017599-11.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: EURINARA OLIVEIRA CALAZAN
Endereço: Rua Jardins, 1640, Condomínio Iris, casa 117, Bairro
Novo, Porto Velho - RO - CEP: 76817-001
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERENTE: MARIANA
BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA - RO7892, POLLYANA JUNIA
MUNIZ DA SILVA NASCIMENTO - RO0005001
Parte requerida: Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Endereço: Rua Jardins, Entrada do Bairro Novo, Bairro Novo, Porto
Velho - RO - CEP: 76817-001
Nome: BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A.
Endereço: Rua Jardins, Entrada do Bairro Novo, Bairro Novo, Porto
Velho - RO - CEP: 76817-001
Nome: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Endereço: Rua Lemos Monteiro, 120, 18 ANDAR - EDICIO
ODEBRECHT, Butantã, São Paulo - SP - CEP: 05501-050
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERIDO: GUSTAVO
CLEMENTE VILELA - SP0220907, PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
Antes da análise do MÉRITO passo ao exame das preliminares
arguidas pelas requeridas.
Das preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência do juizado
especial quanto ao valor da causa, ilegitimidade passiva de ambas
as requeridas e prescrição pelo prazo trienal.
Não se confunde dano material com dano moral. O dano moral é
personalíssimo e independe da procedência do dano material, o
qual não é sequer parte do pedido inicial.
Considerando que o pedido se limita a reparação pelos danos
morais e considerando que o dano é personalíssimo, afasto a
preliminar arguida.
O pedido desta ação não se relaciona ao contrato pactuado. Em
nenhum momento se discute a validade do contrato, nem se busca
sua rescisão.
O objetivo da demanda é indenização por danos morais advindos
do ato ilícito da propaganda enganosa conforme preceitua o artigo
37 do CDC, e da legítima expectativa gerada.
Assim, o valor dado à causa encontra-se vinculado ao abalo moral
gerado pela propaganda enganosa, e não se relaciona com valor
do contrato firmado entre as partes.
No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva de ambas as
partes, já houve DECISÃO da Turma Recursal do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia:
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EMENTA:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL. LEGITIMIDADE DAS REQUERIDAS. DOCUMENTOS.
JUNTADA COM AS RAZÕES DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO. RAZÕES DE RECURSO. BAIRRO NOVO.
PROPAGANDA ENGANOSA. INFRAESTRUTURA COMERCIAL
NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.
- Não podem ser considerados para o julgamento do recurso
documentos juntados pelo recorrente com as razões recursais, não
submetidos ao primeiro grau de jurisdição.
- Se as construtoras/Recorrentes prometeram entregar
infraestruturada de BAIRRO, deveriam ter cumprido integralmente
o anúncio publicitário quando da entrega das chaves aos
consumidores. Não o tendo feito, restou amplamente caracterizado
o nexo de causalidade entre sua conduta e a propaganda enganosa
prevista no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.
- O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo de origem
obedeceu aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além
de observar a extensão do dano, a condição econômica das partes
e o efeito pedagógico da medida, não havendo qualquer razão
para reforma. (7031940-13.2016.8.22.0001 – Recurso Inominado,
Recorrentes: Bairro Novo Porto Velho Empreendimento Imobiliário
S/A e Odebrecht Realizações Imobiliárias S.A, Recorrida: Francisca
da Conceição Alves. Relator: Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal,
sessão plenária 22/02//2017).
Nota-se que a primeira requerida juntou contrato de compra e
venda, sendo ela mesma como a promitente vendedora e a segunda
requerida como incorporadora, além de outros documentos
juntados o que corroboram com a responsabilidade solidária das
duas requeridas.
Quanto a prescrição, alegaram as partes requeridas quanto a
aplicação do prazo trienal. Contudo, já decidiu a turma recursal
quanto a aplicação do prazo quinquenal, não merecendo
acolhimento tal preliminar, bem como que o início da contagem se
da a partir da entrega das chaves.
“(...) Antes de adentrar em outras questões já enfrentadas pela
SENTENÇA, passo ao exame da preliminar arguida na sustentação
oral, consistente em afirmar e ver reconhecida a prescrição da
pretensão ao argumento de que esta deve ter seu marco inicial o
“habite-se” do imóvel, ou seja, a data em que o imóvel passou a estar
pronto para moradia. Ocorre que nem sempre a data informada
no “habite-se” é a mesma em que o imóvel já está disponibilizado
para utilização do morador. O que deve se levar em conta, para
fixação do termo inicial da prescrição, é o momento em que há a
efetiva entrega do imóvel ou, pelo menos, a data em que lhe são
entregues as chaves da moradia. (...) 7031955-79.2016.8.22.0001
– Turma Recursal Única - TJRO – Juiz Enio Salvador Vaz”.
Desse modo, afasto todas as preliminares arguidas pelas
requeridas.
O feito efetivamente comporta julgamento antecipado, dada
a ausência de outras provas a serem produzidas e porque
exclusivamente de direito a matéria a ser analisada, não se
justificando designação de audiência de instrução ou dilação
probatória.
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este
que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve,
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega
da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em
apreço.
Em casos tais, onde se mostra desnecessária a realização de
mais provas, vez que já há elementos suficientes e formar o
convencimento do juízo, o julgamento antecipado da lide é cogente
e não mera liberalidade do Magistrado que, ao emiti-lo, atende
ao interesse público, não havendo que se falar em ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda mais no caso
dos presentes autos em que ambas as partes expressaram em
audiência que não há mais provas a produzirem e pleitearam o
julgamento do processo no estado em que se encontra.
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A parte autora pleiteia indenização por danos morais em razão
de propaganda enganosa relativa ao oferecimento de um
empreendimento com comércio, saneamento básico, área de lazer,
escolas, ciclovias, pomar, praça do bebê, iluminação e transporte
público.
Inicialmente reconheço a relação consumerista existente entre as
partes, aplicando-se as normas constantes no CDC.
Na distribuição do ônus da prova, como na presente hipótese,
compete a parte autora demonstrar o direito que lhe assiste ou
início de prova compatível com o seu pedido e às requeridas
comprovarem a inexistência, modificação ou extinção do direito
pleiteado, nos termos do artigo 373, incisos I e II do CPC.
A parte requerente alega que foi atraída por publicidade veiculada
pelas requeridas, a qual ofereciam um empreendimento com área
comercial, escola, segurança, ciclovia, pomar, pistas e transporte
público, porém, até a presente data nada foi realizado.
Importante destacar que a parte autora firmou contrato (instrumento
particular de promessa de venda e compra de unidade autônoma
e outras avenças) com as promessas alistadas na inicial. Resta
evidente que a parte autora confiou nos anúncios das requeridas
no momento que adquiriu a unidade.
As requeridas não trouxeram ao processo provas contundentes a
comprovar de forma satisfatória que tomaram todas as medidas
possíveis no sentido de cumprir as promessas contidas em seus
panfletos.
Cumpre ressaltar que há omissão quanto ao esclarecimento de
como seria esse condomínio fechado dentro de um bairro planejado,
onde um dos itens era o “comércio e serviços planejados, com
transporte na porta, escolas e centro comercial: supermercado,
padaria e lanchonete”.
As requeridas poderiam ter especificado de como seriam
implantados os empreendimentos anunciados. Contudo, dos
anúncios apresentados nos autos, conclui-se que o empreendimento
teria esses comércios e demais serviços na entrega das unidades
habitacionais.
As requeridas argumentam que é competência e responsabilidade
do poder público a instalação de posto policial e iluminação de vias
públicas. De fato, tais serviços são de competência do poder público,
contudo, competia as requeridas entregarem o empreendimento
com o sistema de iluminação funcionando, bem como esclarecer
como seria essa “segurança total” anunciada em seus panfletos.
Porém, não há nos autos nada neste sentido.
No âmbito das relações de consumo, confere-se ao consumidor
a condição de parte hipossuficiente, em razão, dentre outros
motivos, do poder econômico e a força de indução ao consumo
das empresas. E, diante dessa situação o Código de Defesa
do Consumidor criou mecanismos para proteger a parte mais
desfavorecida desta relação desigual, com a inversão do ônus da
prova, plenamente aplicável ao caso em questão, sendo deferida
por este magistrado.
Com relação às práticas comerciais como a oferta de algum produto
ou serviço, disciplina o art. 30, do CDC que dada publicidade
à informação atinente à produto ou serviço, fica o fornecedor
vinculado a seus termos.
Assim, não há como as empresas requeridas se esquivarem de suas
obrigações legais diante das informações contidas na publicidade
juntada ao processo, sendo pífia e frágil a argumentação manejada
na contestação.
Incontestável a caracterização de publicidade enganosa
evidenciada no caso presente, vez que o empreendimento foi
oferecido com diversos espaço para lazer (praça, ciclovia, pomar,
praça do bebê e outros), área comercial (supermercado, padaria e
lanchonete) e total segurança, porém, as promessas anunciadas
não foram cumpridas até os dias de hoje. As alegações da primeira
requerida de que não se comprometeu a executar os serviços e sim
disponibilizar áreas para que os comerciantes locais explorassem a
atividade econômica no empreendimento, não exime as requeridas
de assumirem a responsabilidade pela oferta anunciada de forma
omissa, bem como dos danos deste decorrentes. Destacando que,
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o atrativo oferecido pelas requeridas atribuíram verdadeiro impulso
para compra da unidade habitacional no empreendimento.
Por todo o exposto, apresenta-se reprimível a conduta levada a
efeito pelas requeridas, pois não se está diante de mero dissabor
do cotidiano a que estão sujeitas todas as pessoas inseridas em
uma sociedade. O transtorno sofrido ultrapassa os limites daqueles
que podem – e devem – ser absorvidos pelo homem médio. Dessa
forma, não há como deixar de reconhecer a existência de abalo
moral sofrido pela parte autora passível de reparação pecuniária.
Tenho que o dano moral em tela é o puro, ou seja, o dano que,
pela só implementação dos eventos, faz com que se tenha por
lesada à esfera moral do paciente do injusto, não se exigindo a
prova material.
Assim, considerando o grau mediano de gravidade e repercussão
da ofensa, fixo a indenização a ser paga pelas requeridas no valor
equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Porque, por um lado,
não se mostra baixo, assegurando o caráter repressivo pedagógico
próprio da indenização por danos morais; por outro, não se
apresenta elevado a ponto de caracterizar um enriquecimento sem
causa da parte autora.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido
inicial e em consequência, CONDENO as empresas requeridas
solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a
título dos reconhecidos danos morais, acrescido de juros de 1% (um
por cento) ao mês e atualização monetária, a partir do arbitramento
(Súmula n. 362, do Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Intime-se as partes da SENTENÇA.
Ocorrido o trânsito em julgado, a parte devedora deverá,
independente de nova intimação, efetuar o pagamento do valor da
condenação na forma do artigo 52, inciso III e IV da Lei 9.099/95,
subsidiariamente ao artigo 523, §1º do Código de Processo Civil,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso, haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo
alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7018945-94.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: LUAN HENRYQUE MARTINS DO
NASCIMENTO
Endereço: Avenida Rio Madeira, s/n, Cond. Águas do Madeira - BL
1 - Apto 1107, Rio Madeira, Porto Velho - RO - CEP: 76821-476
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida: Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
S.A
Endereço: AC Aeroporto Internacional de Porto Velho, Avenida
Governador Jorge Teixeira 6490, Aeroporto, Porto Velho - RO CEP: 76803-970
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO
DE ALMEIDA LEITE - MT007413O
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais promovida por
Luan Henryque Martins do Nascimento em face de Azul Linhas
Aéreas S/A.
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Consta dos autos que a parte requerente tinha passagem aérea com
a ré de Cascavel/PR a Porto Velho/RO, saindo no dia 11/08/2017
às 16h20. Todavia, por questões climáticas o voo foi cancelado. O
embarque reprogramado para 3 (três) dias depois.
A empresa requerida em defesa alegou necessidade de
readequação da passagem da autora por conta de más condições
climáticas, ou seja, ocorrência de caso fortuito, fora de seu
alcance de resolução. Acrescentou que promoveu hospedagem e
alimentação ao requerente.
Consigno, por oportuno, que a questão deve ser analisada à
luz do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele
inerentes, não se aplicando as disposições do Código Brasileiro de
Aeronáutica – CBA, sendo a matéria já pacificada nas discussões
jurídicas há alguns anos (REsp 740968/RS, STJ).
O cerne da demanda reside basicamente na falta de administração
e má execução dos serviços contratados e prestados pela ré.
Vê-se que a empresa demandada providenciou a remarcação do
bilhete do requerente, além de fornecer voucher para alimentação
e hospedagem.
Todavia, deixou de comprovar a requerida por quanto tempo
perdurou as condições climáticas adversas. Tampouco demonstrou
a empresa ré a possibilidade de realocação do requerente para
outro aeroporto em cidades vizinhas com condições para pousos
e decolagens.
Com relação ao dano moral, neste caso, restou configurado, pois é
certo que a parte autora sofreu aborrecimentos e transtornos que
extrapolam a normalidade ou o que é corriqueiro, principalmente
porque tinha a empresa ré o dever de boa prestação dos serviços
contratados, incluindo o de pontualidade, ou ao menos de reparação
dos transtornos com a adoção de todas as medidas previstas pela
própria Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.
A respeito desse assunto, transcrevo o seguinte:
“CONSUMIDOR.
TRANSPORTE
AÉREO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CDC. CANCELAMENTO DO VÔO. TRATAMENTO INADEQUADO
AOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUZIDO O QUANTUM
INDENIZATÓRIO. Havendo cancelamento de vôo, após horas
de espera, e permanecendo o passageiro sem informações
adequadas, bem como sem acomodação satisfatória, durante o
feriado de carnaval, aguardando a decolagem para enfim confirmarse a frustração da viagem, está-se inequivocamente diante de
tratamento inadequado ao consumidor, o que configura o abalo
moral e a necessidade de reparação pela empresa de transporte
aéreo. Responsabilidade objetiva do transportador aéreo. Dano
moral configurado. Quantum reduzido. Recurso parcialmente
provido. Unânime”. (Recurso Cível Nº 71001546464, Primeira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro
Cavalli Junior, Julgado em 27/03/2008).
Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.
Nessa seara, para se configurar o dever de indenizar, basta a
existência concorrente de dois elementos: a) o dano efetivo, moral
e/ou patrimonial; e, b) o nexo causal entre o defeito do serviço e a
lesão sofrida pelo consumidor.
Em resumo, presentes os pressupostos da responsabilidade
civil objetiva – prestação inadequada de serviço, dano e nexo de
causalidade, com fundamento nos artigos 20 e 22 do Código de
Defesa do Consumidor deve ser afirmada a obrigação de indenizar
do agente causador do dano, que no caso, é a empresa ré.
Em se tratando da valoração da indenização, adotam-se os critérios
informados pela doutrina e jurisprudência, com destaque para a
análise do binômio necessidade-possibilidade, atento ao grau de
culpa, extensão do dano e efetiva compensação pelo injusto sofrido,
além do fator desestímulo, evitando-se, contudo, o enriquecimento
ilícito.
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Considerando que o autor comprovou satisfatoriamente a existência
de ato ilícito cometido pela ré, que é fato constitutivo de seu direito,
cabia a esta última, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC,
comprovar a legitimidade do ato, como fato impeditivo do direito
alegado, o que não o fez.
Com efeito, concluo que a narrativa do autor merece acolhimento,
acarretando as consequências jurídicas aplicáveis ao caso, uma
vez que ela certamente confiou, como, aliás, confiam a maioria
das pessoas, que, com a passagem comprada e o voo marcado,
viajaria sem maiores problemas, como fora previsto.
Além do mais, a atividade de transporte é concessão do Poder
Público, que impõe ao concessionário a responsabilidade objetiva
pelos prejuízos causados ao passageiro (artigo 37, CF). Somente
exclui esta responsabilidade, a culpa exclusiva da vítima, o que
evidentemente não é o caso.
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência
dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às
consequências do fato, servir como desestímulo para a prática
de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade
financeira do obrigado a indenizar, de forma que o quantum que
não implique em enriquecimento indevido do ofendido. Referido
valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz.
O aborrecimento sofrido pela parte autora foi significativo, como
abordado em linhas acima, no entanto entendo que o dano
experimentado pela autora foi somente pelo fato de ter de suportar
a falta de resolução em um tempo razoável dos problemas pela
empresa aérea, não havendo nenhum prejuízo de perda de
compromisso urgente.
A condenação nestas circunstâncias deve ter também caráter
pedagógico, mesmo porque atinge grande coletividade de pessoas,
e beneficia economicamente sobremaneira as empresas que agem
dessa forma, ou seja, com descaso demasiado.
Portanto, diante das circunstâncias do caso, que acarretaram
consideráveis transtornos á autora, fixo a indenização pelos danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que entendo
justa e razoável para servir de lenitivo ao transtorno sofrido pela
demandante, bem como tem o caráter de prevenir condutas
semelhantes por parte da ré.
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial formulado pela parte autora e CONDENO a ré Azul Linhas
Aéreas S/A a pagar a parte autora, Luan Henryque Martins do
Nascimento, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos morais, acrescidos de juros e correção monetária a partir da
publicação desta DECISÃO, consoante precedentes recentes do
Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7020277-96.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ROSA MARIA DAS NEVES ALVES
Endereço: AVENIDA RIO MADEIRA, 5641, NOVA ESPERANÇA,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-120
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERENTE: CLAUDECY
CAVALCANTE FEITOSA - RO0003257, TATIANA FEITOSA DA
SILVEIRA - RO0004733
Parte requerida: Nome: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL
Endereço: Alameda Pedro Calil, 43, Vila das Acácias, Poá - SP CEP: 08557-105
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR
- RO0006484
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por Danos Morais proposta por Rosa Maria das
Neves Alves em face de BFB LEASING S.A. ARRENDAMENTO
MERCANTIL
Alega a autora que adquiriu um veículo junto ao banco deMANDADO.
No entanto por dificuldades financeiras acabou ficando inadimplente
nas prestações, o que acarretou na promoção pelo banco de uma
ação de busca e apreensão na data de 15/12/2015.
Alega que o banco negativou o nome da parte autora no valor de
R$ 25.508,88 (vinte e cinco mil quinhentos e oito reais e oitenta e
oito centavos), mesmo após a apreensão do veículo, o banco não
retirou a negativação ocasionando grande prejuízo a Autora.
O banco requerido em contestação, alegou que realizou a venda
do veículo através de leilão, bem como o valor obtido com a venda
não foi suficiente para quitação do contrato de financiamento nº
000000041427642.
Analisando o processo verifico que comporta julgamento antecipado
de MÉRITO, uma vez que se trata de matéria eminentemente de
direito.
O contrato realizado entre as partes recebe regulamentação do
Decreto Lei nº 911/69. Referido decreto em seu art. 2º estipula uma
forma de prestação de contas dos contrato de alienação fiduciária
ou semelhantes, como se vê abaixo:
Art. 2o. 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, com a devida
prestação de contas.
No caso de venda extrajudicial do bem dado em garantia da dívida,
deve haver um abatimento daquele valor sobre o montante da
dívida. Caso o valor da venda seja superior ao da dívida, o devedor
receberá a diferença. Caso contrário, o devedor terá de pagar a
diferença ao credor.
A própria jurisprudência tem entendido neste sentido, como se vê
deste julgado:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
BEM APREENDIDO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO. LEI Nº 1.060/50. PRESTAÇÃO DE CONTAS
APÓS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A obrigação de o
credor prestar contas ao devedor após a venda extrajudicial do
bem retomado em ação de busca e apreensão está ínsita no
procedimento que o Decreto-Lei nº 911/69 coloca à sua disposição
para viabilizar o recebimento do seu crédito, quando o devedor
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deixa de pagar voluntariamente. Se de um lado o credor pode
vender extrajudicialmente o bem dado em garantia, de outro,
tem a obrigação de prestar contas ao devedor depois da venda,
oportunidade em que o resultado poderá ser positivo (com saldo
a favor do devedor), negativo (com saldo a favor do credor) ou
satisfativo (com quitação da dívida e solução final do contrato).
(TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1239978-3 - Região Metropolitana de
Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Lauri Caetano da Silva Unânime - - J. 13.05.2015)
No caso dos autos presume-se que o valor da venda do bem
abateu toda a dívida existente no contrato, pois deixou a parte
requerida de demonstrar que tinha algum saldo residual a receber,
o que justificaria a negativação ou outros atos típicos de cobrança
extrajudicial.
Assim, o valor negativado deverá ser declarado inexistente, em
razão da entrega do bem.
Do dano moral
Embora tenha a autora alegado a sua dor, dos fatos descritos não
demonstram que a mesma tenha sofrido constrangimento passível
de indenização por dano moral.
Ocorre que no caso em tela tudo não passou de mero aborrecimento,
em que a autora exagera em sua dor, demonstrando intolerância
e preciosismo.
Verifica-se que a negativação junto aos órgãos de proteção ao
crédito não gerou constrangimentos a parte requerente, uma vez
que retirado o cadastro, persistiriam outras inscrições, ou seja, seu
nome continuaria com pendências junto aos órgãos de proteção
ao crédito.
Somente deve ser reparado aquele dano que causa sofrimento ou
humilhação, com interferência no comportamento psicológico do
indivíduo, o que não se verifica no caso. A indenização por dano
moral não deve ser banalizada, pois não se destina a confortar
meros percalços da vida comum.
É bem provável que o requerente tenha sofrido chateações e
aborrecimentos, mas daí a assemelhar o desconforto causado a
um dano moral, lesivo à vida e personalidade do incomodado, é
um excesso.
O que se permite indenizar não é o dissabor experimentado nas
contingências da vida, do cotidiano, mas as invectivas que aviltam
a honra e os demais sentimentos, causando dano efetivo, situação
que o histórico dos autos não ostentam.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial
formulado pela autora, em desfavor da requerida, para o fim de
DECLARAR a inexigibilidade do débito apontado na inicial, e, por
conseguinte, condeno a requerida a proceder a baixa do referido
débito no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), devendo ser comprovado nestes autos.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Em caso de requerimento de cumprimento de SENTENÇA, desde
já defiro nos moldes do artigo 523, do NCPC.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se as partes.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7017317-70.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: BRUNA DA SILVA PAZ
Endereço: Rua Uruguai, 853, APTO 05, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-104
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERENTE: ANITA DE CACIA
NOTARGIACOMO SALDANHA - RO0003644, BRUNA DA SILVA
PAZ - RO9087, CARLOS HENRIQUE GAZZONI - RO0006722
Parte requerida: Nome: BANCO BRADESCO SA
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Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 1758- cCENTRO, - de 1598
a 1858 - lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804080
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO
GALERA MARI - RO0004937
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de Ação de ação declaratória de inexistência de débito,
indenização por danos morais e repetição de indébito proposta por
BRUNA DA SILVA PAZ em face de BANCO BRADESCO S/A.
Narra a parte autora que em setembro de 2015, abriu uma contasalário para receber auxílio bolsa.
Afirma que ao final do estágio, dirigiu-se até a requerida para
encerrar sua conta, porém foi surpreendida com a notícia da
existência de um débito, referente anuidade de cartão de crédito
que nunca utilizou e nem solicitou.
Alega que os débitos vem sendo descontados desde agosto de
2017, perfazendo de R$ 142,44 (cento e quarenta e dois reais e
quarenta e quatro centavos).
Assim, pleiteia pela declaratória de inexistência de débito, restituição
em dobro e indenização por danos morais e cancelamento da conta
corrente.
A requeria apresentou contestação, alegando que a cobrança de
tarifa de manutenção foi substituída pela cobrança de anuidade
diferenciada, independentemente de utilização ou desbloqueio do
cartão de crédito, conforme dispõe o regulamento de utilização do
cartão de crédito em anexo.
Alega que a cobrança decorre de previsão contratual, não podendo
se falar em ato ilícito.
Pois bem, a solução do processo é simples. Basta ser analisado
se houve a contratação do referido cartão de crédito, conforme
cobrança de anuidade anexada nos autos.
O banco não conseguiu demonstrar a contratação de cartão de
crédito, não juntou qualquer contrato que comprove a solicitação.
Cabe ao Banco, quando do oferecimento de sua contestação,
rebater de forma precisa as afirmações do autor, pois a regra do
art. 341 do CPC não admite a negativa genérica dos fatos.
Tenho, portanto, que o envio do cartão foi por atitude unilateral da
parte requerida.
Sobre o tema o STJ pacificou entendimento jurisprudencial na
Súmula nº 532 como sendo prática comercial abusiva e ilícita o
envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do
consumidor.
O art. 186 do Código Civil prevê que “aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito”.
Assim, tem-se que a ação de enviar um cartão de crédito sem
expressa autorização é prática que lesa moralmente o consumidor
na modalidade in re ipsa, ou seja, presumida.
Assim, caracterizado que o cartão foi enviado sem a devida
autorização, bem como houve cobrança indevida na conta corrente
da autora, no montante de R$ 142,44 (cento e quarenta e dois reais
e quarenta e quatro centavos), agindo de maneira imprudente e
temerária, conforme pedido expresso da autora. Tal devolução é
decorrente dos débitos indevidamente lançado, e na forma do art.
42, parágrafo único, da Lei Consumerista, devem ser restituído em
dobro no montante de R$ 284,88 (duzentos e oitenta e quatro reais
e oitenta e oito centavos).
Na mensuração do quantum indenizatório, acompanho o seguinte
entendimento da jurista e Magistrada Helena Elias: “O princípio
da exemplaridade foi recentemente adotado na jurisprudência do
STJ. Luiz Roldão de Freitas Gomes defende, em sede doutrinária,
a aplicação de tal princípio. Após afirmar que, ‘sob a égide da atual
Carta Magna, a reparação dos danos morais é ampla e desprovida
de limitações, que não sejam as decorrentes de sua causalidade’,
anota que, com a expressa previsão constitucional, aquela
reparação ganhou autonomia, ‘deixando de ter por fundamento
exclusivamente a culpa, que inspirava uma de suas FINALIDADE
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s: servir de exemplaridade ao infrator. Em consulta ao dicionário
Aurélio, encontra se, para o verbete exemplaridade, o significado
de ‘qualidade ou caráter de exemplar’. Exemplar, por seu turno, é
aquilo ‘que serve ou pode servir de exemplo, de modelo’. O critério
de exemplaridade parece estar apto a substituir o dano punição
do ofensor na avaliação do dano moral, por oferecer a vantagem
se amoldar, com maior grau de adequação e aceitabilidade, ao
ordenamento jurídico pátrio, sem o inconveniente, apontado por
Humberto Theodoro Júnior, de ensejar uma pena sem prévia
cominação legal. Em recente acórdão, da relatoria do Min. Luiz
Fux, o STJ adotou expressamente o princípio da exemplaridade,
ao assentar que a ‘fixação dos danos morais deve obedecer
aos critério da solidariedade e da exemplaridade, que implica na
vaporação da proporcionalidade do quantum e na capacidade
econômica do sucumbente”.
O contexto do feito indica que a pretensão da autora merece
ser acolhida, uma vez que verifico aos autos que a autora vem
encontrando dificuldades para encerrar sua conta-salário. Certo
ainda que houve desídia do réu, na medida em que cobrou da
autora por serviço por este não solicitado.
Além do mais, não há que falar em prova do dano moral no caso em
comento. Basta, para tanto, a prova da existência do ato ilícito. O
dano moral existe in re ipsa. Provada a conduta ilícita demonstrado
está o dano moral.
Não há dúvidas de que os fatos ora tratados causaram ao autor
transtornos e aborrecimentos, mormente porque teve a autora a
negativa para encerrar sua conta, ao argumento de débito existente,
acerca de anuidade de cartão de crédito que jamais foi contrato. A
requerida sequer apresentou contrato com assinatura da autora, ou
alguma solicitação de pedidos do referido cartão.
A existência do dano é indiscutível, pois a autora, não consegue
encerrar sua conta conta, por existência de um débito que jamais
contratou.
É conveniente lembrar que o dano moral não tem como ser provado,
sendo simplesmente presumido, decorrendo dos fatos em si.
O nexo de causalidade entre o dano e a culpa é evidente, uma vez
que, sem a conduta negligente do banco réu, a autora não teria
sofrido a lesão descrita na petição inicial.
Assim, tenho por caracterizada a responsabilidade civil do réu pelo
dano moral experimentado pelo autor.
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros
norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade
econômica do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de
reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade.
Saliento que o valor a ser recebido a título de indenização não pode
ser tão alto a ponto de levar a um enriquecimento sem causa por
parte do autor, mas também não pode ser tão baixo a ponto de não
cumprir o seu papel punitivo e pedagógico em relação ao causador
da lesão, razão pela qual fixo a indenização para a hipótese vertente,
em R$ 8.000,00 (oito mil reais) entendendo que referida quantia
seja suficiente para atender os objetivos reparatórios e punitivos,
sem gerar enriquecimento sem causa do autor e empobrecimento
do réu.
Deve ainda, o banco providenciar o encerramento da conta da
autora, uma vez que não há como chancelar a conduta da requerida
de cobrar por serviços que não foram contratados (anuidade de
cartão de crédito), ante o pedido de encerramento da respectiva
conta corrente, configurando uma falha na prestação dos seus
serviços. Assim, todo e qualquer débito, referente a cobrança de
anuidade de cartão de crédito, lançado na conta corrente da autora,
deverá ser declarado inexistente.
In casu, pelas provas trazidas aos autos por ambas as partes,
verifica-se que a autora, de fato, mantinha junto ao banco réu
uma conta aberta em seu nome, conta esta onde era depositado
o salário que recebia da bolsa estágio. E que em razão do fim do
estágio, necessitou o encerramento da conta.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para
CONDENAR o RÉU a pagar a PARTE AUTORA a quantia de R$
8.000,00 (oito mil reais), a título de DANOS MORAIS, atualizado
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monetariamente e acrescido de juros legais a partir da publicação
desta DECISÃO, BEM COMO DECLARAR a inexigibilidade dos
débitos, referente as cobranças de anuidade de cartão de crédito;
restituir o valor de R$ 284,88 (duzentos e oitenta e quatro reais e
oitenta e oito centavos), já em dobro, a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, e com
juros, estes devidos a partir da citação e proceder o encerramento
da conta-salário da autora.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Porto Velho/RO, 23 de julho de 2018.
Juiz Guilherme Ribeiro Baldan
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7020914-47.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: CRISTIANO JANSEN DE BRITTO
Endereço: Rua Venezuela, 2870, - de 2265/2266 ao fim - apt 102,
Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-810
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: ERISSON
RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - RO0005440
Parte requerida: Nome: EMPRESA TELEFÔNICA DO BRASIL
S/A
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 1941, - de 1679 a 2099 - lado ímpar,
KM 1, Porto Velho - RO - CEP: 76804-097
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: WILKER BAUHER
VIEIRA LOPES - GO0029320
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de demanda em que Cristiano Jansen de Britto move em
face de Telefônica Brasil S/A em que se discute indenização por
suposto dano moral ocasionado por uma negativação creditícia
supostamente indevida.
Consta dos autos que a parte requerente tinha contrato de telefonia
móvel com a ré, o qual estava devidamente quitado, mas, mesmo
assim, sofreu negativação junto aos órgãos de restrição ao
crédito por conta da fatura de julho de 2017. A parte autora junta
comprovante de pagamento da referida fatura.
A requerida em defesa ignorou o comprovante anexado pela parte
autora. Disse que a restrição é devida por haver débitos. Juntou
algumas faturas emitidas.
Analisando a documentação trazida aos autos pela parte requerida,
é possível ver que no mês de julho o valor cobrado do requerente foi
menor do que o pago. Todavia, no mês seguinte, o pagamento feito
pelo requerente foi em valor bem elevado, o que pode-se supor que
era referente a parte do valor que ficou em aberto no mês anterior.
A restrição foi promovida em 04/05/2018, ou seja, quase um ano
depois do pagamento. De tudo isso, infere-se que a requerida
agiu de forma abusiva ao proceder com a negativação quando o
pagamento total da fatura de julho ocorreu em agosto de 2017.
Com relação ao dano moral, entendo que está ínsito na própria
ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave
e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação
de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral
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existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo,
de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado
o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum.
O fato de ter a parte autora que experimentar o sentimento de ser
considerado devedor quando na verdade não deve nada, é por si só
capaz de ensejar dano moral, sem mencionar no desgosto de ver
seu nome inscrito nos cadastros de maus pagadores, impedindo a
realização de compras no mercado.
Na mensuração do quantum indenizatório, acompanho o seguinte
entendimento da jurista e Magistrada Helena Elias:
“O princípio da exemplaridade foi recentemente adotado na
jurisprudência do STJ. Luiz Roldão de Freitas Gomes defende,
em sede doutrinária, a aplicação de tal princípio. Após afirmar
que, ‘sob a égide da atual Carta Magna, a reparação dos danos
morais é ampla e desprovida de limitações, que não sejam as
decorrentes de sua causalidade’, anota que, com a expressa
previsão constitucional, aquela reparação ganhou autonomia,
‘deixando de ter por fundamento exclusivamente a culpa, que
inspirava uma de suas FINALIDADE s: servir de exemplaridade
ao infrator. Em consulta ao dicionário Aurélio, encontra se, para o
verbete exemplaridade, o significado de ‘qualidade ou caráter de
exemplar’. Exemplar, por seu turno, é aquilo ‘que serve ou pode
servir de exemplo, de modelo’. O critério de exemplaridade parece
estar apto a substituir o dano punição do ofensor na avaliação do
dano moral, por oferecer a vantagem se amoldar, com maior grau de
adequação e aceitabilidade, ao ordenamento jurídico pátrio, sem o
inconveniente, apontado por Humberto Theodoro Júnior, de ensejar
uma pena sem prévia cominação legal. Em recente acórdão, da
relatoria do Min. Luiz Fux, o STJ adotou expressamente o princípio
da exemplaridade, ao assentar que a ‘fixação dos danos morais
deve obedecer aos critério da solidariedade e da exemplaridade,
que implica na vaporação da proporcionalidade do quantum e na
capacidade econômica do sucumbente”.
Assim, considerando todo o abordado acima, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para:
a) declarar inexistente o débito apontado na inicial e negativado
junto aos órgãos de proteção ao crédito;
b) condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos
morais, com juros e correção monetária a partir da data de registro
desta SENTENÇA no sistema PJe.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
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Processo nº: 7036282-33.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: SHELDON ROMAIN SILVA DA
CRUZ - RO0004432
REQUERIDO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Advogados do(a) REQUERIDO: GUSTAVO CLEMENTE VILELA
- SP0220907, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Com base em acórdão proferido pela Turma Recursal, fica vossa
senhoria notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em
dívida ativa e protesto extrajudicial. O Valor das custas é de 1%
um por cento, nos termos do art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896
de 2016 (Regimento de Custas). Assim, para gerar o boleto de
pagamento, utilize o link abaixo.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=Tx7niP9iEw7gdde9QtEMN
n_CnNejhosUMo1nxE8.wildfly01:custas1.1
Porto Velho/RO, 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7021167-35.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ANTONIO MACIEL BRANDAO
Endereço: Rua Jardins, 1740, Condomínio Residencial Íris, casa
32, Bairro Novo, Porto Velho - RO - CEP: 76817-001
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: POLLYANA JUNIA
MUNIZ DA SILVA NASCIMENTO - RO0005001
Parte requerida: Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Endereço: Rua Jardins, Entrada do Bairro Novo, Bairro Novo, Porto
Velho - RO - CEP: 76817-001
Nome: BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A.
Endereço: Rua Jardins, Entrada do Bairro Novo, Bairro Novo, Porto
Velho - RO - CEP: 76817-001
Nome: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Endereço: Rua Lemos Monteiro, 120, 18 ANDAR - EDICIO
ODEBRECHT, Butantã, São Paulo - SP - CEP: 05501-050
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERIDO: GUSTAVO
CLEMENTE VILELA - SP0220907, PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Advogados do(a) REQUERIDO: GUSTAVO CLEMENTE VILELA SP0220907, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, ANDREY
CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B
Advogados do(a) REQUERIDO: GUSTAVO CLEMENTE VILELA SP0220907, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, ANDREY
CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
Antes da análise do MÉRITO passo ao exame das preliminares
arguidas pelas requeridas.
Das preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência do juizado
especial quanto ao valor da causa, ilegitimidade passiva de ambas
as requeridas e prescrição pelo prazo trienal.
Não se confunde dano material com dano moral. O dano moral é
personalíssimo e independe da procedência do dano material, o
qual não é sequer parte do pedido inicial.
Considerando que o pedido se limita a reparação pelos danos
morais e considerando que o dano é personalíssimo, afasto a
preliminar arguida.
O pedido desta ação não se relaciona ao contrato pactuado. Em
nenhum momento se discute a validade do contrato, nem se busca
sua rescisão.
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O objetivo da demanda é indenização por danos morais advindos
do ato ilícito da propaganda enganosa conforme preceitua o artigo
37 do CDC, e da legítima expectativa gerada.
Assim, o valor dado à causa encontra-se vinculado ao abalo moral
gerado pela propaganda enganosa, e não se relaciona com valor
do contrato firmado entre as partes.
No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva de ambas as
partes, já houve DECISÃO da Turma Recursal do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL. LEGITIMIDADE DAS REQUERIDAS. DOCUMENTOS.
JUNTADA COM AS RAZÕES DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO. RAZÕES DE RECURSO. BAIRRO NOVO.
PROPAGANDA ENGANOSA. INFRAESTRUTURA COMERCIAL
NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.
- Não podem ser considerados para o julgamento do recurso
documentos juntados pelo recorrente com as razões recursais, não
submetidos ao primeiro grau de jurisdição.
- Se as construtoras/Recorrentes prometeram entregar
infraestruturada de BAIRRO, deveriam ter cumprido integralmente
o anúncio publicitário quando da entrega das chaves aos
consumidores. Não o tendo feito, restou amplamente caracterizado
o nexo de causalidade entre sua conduta e a propaganda enganosa
prevista no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.
- O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo de origem
obedeceu aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além
de observar a extensão do dano, a condição econômica das partes
e o efeito pedagógico da medida, não havendo qualquer razão
para reforma. (7031940-13.2016.8.22.0001 – Recurso Inominado,
Recorrentes: Bairro Novo Porto Velho Empreendimento Imobiliário
S/A e Odebrecht Realizações Imobiliárias S.A, Recorrida: Francisca
da Conceição Alves. Relator: Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal,
sessão plenária 22/02//2017).
Nota-se que a primeira requerida juntou contrato de compra e
venda, sendo ela mesma como a promitente vendedora e a segunda
requerida como incorporadora, além de outros documentos
juntados o que corroboram com a responsabilidade solidária das
duas requeridas.
Quanto a prescrição, alegaram as partes requeridas quanto a
aplicação do prazo trienal. Contudo, já decidiu a turma recursal
quanto a aplicação do prazo quinquenal, não merecendo
acolhimento tal preliminar, bem como que o início da contagem se
da a partir da entrega das chaves.
“(...) Antes de adentrar em outras questões já enfrentadas pela
SENTENÇA, passo ao exame da preliminar arguida na sustentação
oral, consistente em afirmar e ver reconhecida a prescrição da
pretensão ao argumento de que esta deve ter seu marco inicial o
“habite-se” do imóvel, ou seja, a data em que o imóvel passou a estar
pronto para moradia. Ocorre que nem sempre a data informada
no “habite-se” é a mesma em que o imóvel já está disponibilizado
para utilização do morador. O que deve se levar em conta, para
fixação do termo inicial da prescrição, é o momento em que há a
efetiva entrega do imóvel ou, pelo menos, a data em que lhe são
entregues as chaves da moradia. (...) 7031955-79.2016.8.22.0001
– Turma Recursal Única - TJRO – Juiz Enio Salvador Vaz”.
Desse modo, afasto todas as preliminares arguidas pelas
requeridas.
O feito efetivamente comporta julgamento antecipado, dada
a ausência de outras provas a serem produzidas e porque
exclusivamente de direito a matéria a ser analisada, não se
justificando designação de audiência de instrução ou dilação
probatória.
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este
que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve,
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega
da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em
apreço.
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Em casos tais, onde se mostra desnecessária a realização de
mais provas, vez que já há elementos suficientes e formar o
convencimento do juízo, o julgamento antecipado da lide é cogente
e não mera liberalidade do Magistrado que, ao emiti-lo, atende
ao interesse público, não havendo que se falar em ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda mais no caso
dos presentes autos em que ambas as partes expressaram em
audiência que não há mais provas a produzirem e pleitearam o
julgamento do processo no estado em que se encontra.
A parte autora pleiteia indenização por danos morais em razão
de propaganda enganosa relativa ao oferecimento de um
empreendimento com comércio, saneamento básico, área de lazer,
escolas, ciclovias, pomar, praça do bebê, iluminação e transporte
público.
Inicialmente reconheço a relação consumerista existente entre as
partes, aplicando-se as normas constantes no CDC.
Na distribuição do ônus da prova, como na presente hipótese,
compete a parte autora demonstrar o direito que lhe assiste ou
início de prova compatível com o seu pedido e às requeridas
comprovarem a inexistência, modificação ou extinção do direito
pleiteado, nos termos do artigo 373, incisos I e II do CPC.
A parte requerente alega que foi atraída por publicidade veiculada
pelas requeridas, a qual ofereciam um empreendimento com área
comercial, escola, segurança, ciclovia, pomar, pistas e transporte
público, porém, até a presente data nada foi realizado.
Importante destacar que a parte autora firmou contrato (instrumento
particular de promessa de venda e compra de unidade autônoma
e outras avenças) com as promessas alistadas na inicial. Resta
evidente que a parte autora confiou nos anúncios das requeridas
no momento que adquiriu a unidade.
As requeridas não trouxeram ao processo provas contundentes a
comprovar de forma satisfatória que tomaram todas as medidas
possíveis no sentido de cumprir as promessas contidas em seus
panfletos.
Cumpre ressaltar que há omissão quanto ao esclarecimento de
como seria esse condomínio fechado dentro de um bairro planejado,
onde um dos itens era o “comércio e serviços planejados, com
transporte na porta, escolas e centro comercial: supermercado,
padaria e lanchonete”.
As requeridas poderiam ter especificado de como seriam
implantados os empreendimentos anunciados. Contudo, dos
anúncios apresentados nos autos, conclui-se que o empreendimento
teria esses comércios e demais serviços na entrega das unidades
habitacionais.
As requeridas argumentam que é competência e responsabilidade
do poder público a instalação de posto policial e iluminação de vias
públicas. De fato, tais serviços são de competência do poder público,
contudo, competia as requeridas entregarem o empreendimento
com o sistema de iluminação funcionando, bem como esclarecer
como seria essa “segurança total” anunciada em seus panfletos.
Porém, não há nos autos nada neste sentido.
No âmbito das relações de consumo, confere-se ao consumidor
a condição de parte hipossuficiente, em razão, dentre outros
motivos, do poder econômico e a força de indução ao consumo
das empresas. E, diante dessa situação o Código de Defesa
do Consumidor criou mecanismos para proteger a parte mais
desfavorecida desta relação desigual, com a inversão do ônus da
prova, plenamente aplicável ao caso em questão, sendo deferida
por este magistrado.
Com relação às práticas comerciais como a oferta de algum produto
ou serviço, disciplina o art. 30, do CDC que dada publicidade
à informação atinente à produto ou serviço, fica o fornecedor
vinculado a seus termos.
Assim, não há como as empresas requeridas se esquivarem de suas
obrigações legais diante das informações contidas na publicidade
juntada ao processo, sendo pífia e frágil a argumentação manejada
na contestação.
Incontestável a caracterização de publicidade enganosa
evidenciada no caso presente, vez que o empreendimento foi
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oferecido com diversos espaço para lazer (praça, ciclovia, pomar,
praça do bebê e outros), área comercial (supermercado, padaria e
lanchonete) e total segurança, porém, as promessas anunciadas
não foram cumpridas até os dias de hoje. As alegações da primeira
requerida de que não se comprometeu a executar os serviços e sim
disponibilizar áreas para que os comerciantes locais explorassem a
atividade econômica no empreendimento, não exime as requeridas
de assumirem a responsabilidade pela oferta anunciada de forma
omissa, bem como dos danos deste decorrentes. Destacando que,
o atrativo oferecido pelas requeridas atribuíram verdadeiro impulso
para compra da unidade habitacional no empreendimento.
Por todo o exposto, apresenta-se reprimível a conduta levada a
efeito pelas requeridas, pois não se está diante de mero dissabor
do cotidiano a que estão sujeitas todas as pessoas inseridas em
uma sociedade. O transtorno sofrido ultrapassa os limites daqueles
que podem – e devem – ser absorvidos pelo homem médio. Dessa
forma, não há como deixar de reconhecer a existência de abalo
moral sofrido pela parte autora passível de reparação pecuniária.
Tenho que o dano moral em tela é o puro, ou seja, o dano que,
pela só implementação dos eventos, faz com que se tenha por
lesada à esfera moral do paciente do injusto, não se exigindo a
prova material.
Assim, considerando o grau mediano de gravidade e repercussão
da ofensa, fixo a indenização a ser paga pelas requeridas no valor
equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Porque, por um lado,
não se mostra baixo, assegurando o caráter repressivo pedagógico
próprio da indenização por danos morais; por outro, não se
apresenta elevado a ponto de caracterizar um enriquecimento sem
causa da parte autora.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido
inicial e em consequência, CONDENO as empresas requeridas
solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a
título dos reconhecidos danos morais, acrescido de juros de 1% (um
por cento) ao mês e atualização monetária, a partir do arbitramento
(Súmula n. 362, do Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Intime-se as partes da SENTENÇA.
Ocorrido o trânsito em julgado, a parte devedora deverá,
independente de nova intimação, efetuar o pagamento do valor da
condenação na forma do artigo 52, inciso III e IV da Lei 9.099/95,
subsidiariamente ao artigo 523, §1º do Código de Processo Civil,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso, haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo
alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7001066-74.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: TAIANE FALCAO TEIXEIRA
Endereço: Rua Guiana, 3283, - de 2863/2864 ao fim, Embratel,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-749
Advogado (a): Advogado do(a) EXEQUENTE: JHONATAS
EMMANUEL PINI - RO0004265
Parte requerida: Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 747, Centro, Porto Velho - RO
- CEP: 76801-012
Advogado (a): Advogado do(a) EXECUTADO: EDSON ANTONIO
SOUSA PINTO - RO0004643
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DECISÃO
Trata-se de Embargos à Execução promovidos por Banco Bradesco
S/A em face de bloqueio judicial ocorrido por provocação de Tatiane
Falcão Teixeira.
Alega o embargante que a intimação da SENTENÇA, foi
publicada apenas em nome da parte autora, sem intimar o
patrono representante dos autos. Pugnou assim pela nulidade do
bloqueio.
Pois bem, não há que se falar em ausência por falta de intimação
da então ré dos termos da SENTENÇA.
De acordo com aba do sistema, a requerida foi devidamente
intimada, via advogado cadastrado nos autos (intimação 2786509 sistema registrou ciência em 09/04/2018 23:59:59)
Os atos necessários e decorrentes de publicação do ato judicial
prolatado por este Juízo foram regularmente efetuados em nome
do advogado cadastrado nos autos e que juntou os devidos e
regulares poderes em audiência inaugural, conforme Enunciado
Cível FONAJE n. 77:
“Enunciado 77 – O advogado cujo nome constar do termo de
audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive
para o recurso (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF).”
Não está o juízo adstrito ou vinculado às normas procedimentais e
internas dos escritórios e “bancas” de advogados, de modo que as
intimações são feitas em nome dos advogados que se habilitaram
no sistema PJe, bastando a indicação de apenas um deles no edital
de publicação de SENTENÇA.
A admitir-se o contrário, teria o juízo que ficar “policiando” e
verificando quem tem “poderes específicos para ser intimado via
Diário Oficial”, fazendo elencar ora alguns nomes, ora outros, de
acordo com o “sistema de trabalho ou determinação da banca de
advogados”. A intimação contendo o nome da parte contratante
do escritório de advogados e o nome de apenas um deles já é
suficiente para a publicidade exigida por lei.
Dessa forma, RECONHEÇO DOS EMBARGOS, e no MÉRITO
JULGO-OS IMPROCEDENTES, determinando a expedição, após
o transito em julgado, de Alvará de Levantamento em favor da parte
exequente da quantia bloqueada no Id 19068971.
Intime-se. Com o trânsito em julgado, cumpra-se e arquive-se.
Porto Velho, 23 de julho de 2018.
JUIZ Guilherme Ribeiro Baldan
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7016177-98.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ZENETE RUIZ DA SILVA
Endereço: Av. Padre Rafael, 1077, São Francisco, Manacapuru AM - CEP: 69400-000
Advogado (a): Advogado: GUSTAVO BERNARDO HADAMES
BERNARDI MONTEIRO OAB: PR0060538 Endereço: desconhecido
Advogado: MARIA HELOISA BISCA BERNARDI OAB: RO0005758
Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 2021, SALA 09, São Cristóvão,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-052
Parte requerida: Nome: SANDRA ARALDI RODRIGUES
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2090, - de 1734 a 2200 lado par, Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP:
76804-124
Advogado (a):
DESPACHO
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/08/2018
às 09:40 horas, a ser realizada na sede deste Juízo, localizado na
Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, Porto Velho-RO (SALA DE AUDIÊNCIA DO 3º
JEC - 1º ANDAR), devendo as partes produzirem provas quanto
aos fatos controvertidos, no ato da audiência de instrução e
julgamento.
Na oportunidade, as partes poderão trazer as provas que pretendem
produzir, inclusive testemunhais, até o máximo de três para cada
parte, na forma do art. 33 e 34 da Lei 9.099/95.
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INTIMEM as partes e as testemunhas arroladas no id 19395662 e
19395643.
Serve este DESPACHO como comunicação/MANDADO /intimação
(Provimento 001/2017 CGJ/RO).
Cumpra-se
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7020575-88.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ADRIANA PIRES DE SOUZA
Endereço: Avenida Rio Madeira, 4086, - de 4238 a 4272 - lado par,
Rio Madeira, Porto Velho - RO - CEP: 76821-300
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: DAVI SOUZA
BASTOS - RO6973
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 3660, - de 3366 a 3678 - lado
par, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-222
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL
SGANZERLA DURAND - SP0211648
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
A parte autora, Adriana Pires de Souza, ajuizou a presente ação
visando a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de
indenização por dano moral em virtude de excessiva permanência
na fila para atendimento no dia 27/02/2018, pois aguardou por
quase três horas, o que extrapolou o razoável.
Preliminarmente o requerido arguiu inépcia da inicial por não conter
o valor do pedido de indenização por danos morias pretendido.
Rejeito a alegação, considerando que a petição inicial foi emendada
antes da citação, com o pedido em danos morais de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
No MÉRITO, a requerida em sua defesa alegou que disponibiliza
de vários meios de atendimento, como TAA (Terminal de Auto
Atendimento), Agências dos Correios, Banco 24 horas e outros
meios.
Decido.
A presente contenda apresenta pedido de indenização por dano
moral em virtude do demasiado tempo em que a parte autora teria
passado aguardando atendimento em fila de espera na agência
bancária do réu.
Conforme restou demonstrado no feito, por meio dos documentos
anexos ao feito, em especial pela senha de atendimento, a autora
somente teve realizado seu atendimento depois de ficar aguardando
por quase três horas.
Resta evidente, pois, que a parte autora aguardou atendimento por
exacerbado período de tempo, o que é injustificado e viola deveres
anexos da boa-fé, assim como configura violação à dignidade da
pessoa humana, ao oferecer um serviço ao consumidor mediante a
condição de esperar por tempo indeterminado.
Convém lembrar que, embora não sejam aplicáveis à espécie
para estabelecer prazo mínimo de espera, tanto a Lei Municipal
nº 1.877/2010 como a Lei Estadual nº 3.522/2015 fixam em até 30
(trinta) minutos o prazo aceitável para um atendimento bancário. E
isso revela que o prazo que o requerente esperou para ser atendido
extrapolou o razoável.
É importante dizer que não importa o fato de a operação que estava
sendo realizada poder ser feita por outros meios de atendimento,
como por exemplo, caixa eletrônico ou aplicativo para smartphone,
uma vez que as vezes o consumidor por não ter domínio da
tecnologia prefere efetuar o pagamento no caixa físico dentro da
agência bancária. Se o banco requerido disponibiliza esta forma
de atendimento deve observar regras razoáveis de tempo de
atendimento digno ao consumidor.
Ademais, se deve valorar que tem se notado considerável aumento
de demandas desta espécie, com pedidos análogos nesta Justiça,
o que tem revelado que as instituições bancárias, entre elas o
réu, tem se apresentado como contumazes descumpridoras da
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Lei Municipal aqui invocada, devendo imediatamente se adequar
à Legislação pertinente, investindo em infraestrutura e pessoal,
de forma a atender seus clientes de forma mais de digna e em
razoável tempo.
O caso envolve relação de consumo, pela qual o requerido
prestou ao requerente um serviço bancário defeituoso, ou seja, a
forma indigna como o serviço fora prestado expôs o requerente
a uma espera além do razoável. E, nesse caso, aplica-se a
responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, pela qual se
dispensa a existência de culpa.
Insta salientar que o dano moral em questão é in re ipsa, sendo
relativamente presumido por decorre do fato.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados,
já pacificou o entendimento de que o dano moral independe de
prova, havendo necessidade apenas de se demonstrar o fato que o
gerou. É neste sentido o Recurso Especial nº 233076/RJ, que teve
como relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.11.1999 e publicado no DJU em 28.02.2000, p. 089.
Configurou-se, no caso em análise, a existência do dano moral,
sendo que o banco réu se desincumbiu de provar causa excludente
de sua responsabilidade.
O nexo de causalidade entre a dor sofrida pela parte autora e o
serviço defeituoso prestado pelo réu é, igualmente, inquestionável,
pois não fosse o modo pelo qual presta o serviço, de forma
insuficiente e precária estrutura de pessoal para atendimento
da demanda de clientes, não haveria tamanha demora em seu
atendimento, consequentemente, não ocasionaria o dano.
Assim, tenho que caracterizada a responsabilidade civil do réu pelo
dano moral experimentado pela autora, analisada de acordo com
os fatos, documentos e a própria defesa do réu.
Resta apenas fixar o valor da indenização, que é a tarefa mais
árdua em se tratando de indenização por dano moral, uma vez
que a um só tempo lidamos com duas grandezas absolutamente
distintas: uma imaterial (a dor sofrida) e outra material (o dinheiro).
A jurisprudência tem oferecido critérios para quantificar o valor do
dano moral, havendo entendimento majoritário no sentido de que
se leve em consideração a intensidade da ofensa, a capacidade
financeira do ofensor, o tempo e a condição econômica do ofendido,
de forma que a reparação não represente a ruína para ao devedor,
nem constitua fonte de enriquecimento sem causa para o credor.
Necessário ressaltar que, especificamente neste caso, o dano
moral ocorreu. Tal afirmação é embasada no fato do expressivo
tempo em que a autora aguardou na fila de atendimento do banco
réu.
Por fim, considerando os argumentos expostos, os elementos
constantes no feito, a repercussão do ocorrido e, ainda, a culpa
e capacidade financeira do réu, fixo o dano moral em quantia que
entendo ser suficiente para atender os objetivos reparatórios e
punitivos, sem gerar enriquecimento sem causa da parte autora e
empobrecimento do réu.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado
pela parte autora para CONDENAR o Banco do Brasil S/A a pagar
à Adiana Pires de Souza o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a
título de indenização por dano moral, atualizados monetariamente e
acrescidos de juros legais a partir da publicação desta DECISÃO.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
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Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7008975-70.2018.8.22.0001
REQUERENTE: CESAR NAKANO EUFLAUSINO
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA BARBOSA DOS
SANTOS - RO7682
REQUERIDO: AMERICAN TOUR AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERIDO: IVONETE RODRIGUES CAJA RO0001871
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 3º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 3º Juizado Especial Cível Data:
12/09/2018 Hora: 08:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
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possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7051887-19.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: DINIZ & GONCALVES LTDA - ME
Endereço: Avenida Calama, - de 1242 a 1646 - lado par, Olaria,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-276
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA DE FATIMA
DE SOUZA MAIA - RO0007062
Parte requerida: ROSILANDS SOCORRO LELO SANTIAGO
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/1995.
Versam os presentes autos, sobre ação de cobrança, em que a parte
requerente pede a condenação da parte requerida na importância
R$ 1.411,90 (um mil quatrocentos e onze reais e noventa centavos),
referente a venda de produtos de ópticas.
Apesar de devidamente citada e advertida de que deveria fazer-se
presente em audiência de conciliação, sob pena de confessa, a
parte requerida, citada não compareceu à solenidade.
Assim, decreto a revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/1995,
aplicando-lhe o efeito da confissão para o fim de tornar incontroversos
os fatos aduzidos na inicial.
No caso dos autos, deve-se efetivamente ter como verdadeiros
os fatos narrados na petição inicial, não havendo razões para se
concluir diversamente.
Estando o pleito amparado pelo ordenamento jurídico, que veda
a hipótese de enriquecimento de um em detrimento de outro (art.
884, CC/2002), deve o respectivo pagamento ocorrer.
DISPOSITIVO
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, como
consequência condeno a parte requerida a pagar a parte requerente
a quantia de R$ 1.411,90 (um mil quatrocentos e onze reais e
noventa centavos), referente a venda de produtos de ópticas
acrescidos de correção monetária desde o ajuizamento da ação e
juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação,
nos termos da fundamentação supra.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
INTIMEM-SE as partes da SENTENÇA.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7017031-92.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: SOLANGE MATOS MARTINS
Endereço: Avenida Amazonas, 1566, Apto 05, Nossa Senhora das
Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-160
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERENTE: ALEX SANDER
CARVALHO LOURENCO - RO9418, REYNALDO DINIZ PEREIRA
NETO - RO0004180
Parte requerida: Nome: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS
Endereço: Rua Gomes de Carvalho, 1195, 4 Andar, Vila Olímpia,
São Paulo - SP - CEP: 04547-004
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO EDUARDO
PRADO - SP182951
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do artigo N. 38 da Lei N. 9.099/95.
Trata-se ação onde a parte requerente diz não ser legítimo o
débito a qual gerou a negativação junto aos órgãos de proteção
ao crédito.
Porém, percebe-se que a origem do débito, como afirmada pela
própria requerente, é da CAIXA Econômica Federal, que se trata de
empresa pública federal, conforme artigo 1º do anexo do Decreto n.
8.016/2013, que indica que será regido pela legislação federal.
No caso em tela, necessário se faz integrar a CAIXA ao polo
passivo da demanda, procedimento esse não recebido por esta
justiça especialíssima, por não ter previsão do chamamento a lide
e por ser a Caixa, empresa pública federal, devendo o processo
ser intentado naquela justiça especialíssima, vez que se trata de
litisconsórcio necessário.
Conforme inteligência do art. 295 do Código Civil, a Caixa tem
responsabilidade por ser a cedente da dívida, senão vejamos:
“Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não
se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência
do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade
lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de máfé.”
A Constituição Federal em seu artigo 109, inciso I, estabelece que
compete à Justiça Federal de primeiro grau, processar e julgar as
seguintes causas de natureza cível:
I) As causas em que a União, entidade autárquica federal ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as
de acidentes de trabalho (competência da Justiça Estadual) e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
Portanto, sendo a parte requerida empresa pública federal,
competente é a Justiça Federal, para julgar a ação. Deve, portanto,
o feito ser extinto, reconhecendo-se a incompetência deste Juízo.
Tendo em vista que, a remessa dos autos a Justiça competente,
poderia ser dispendioso ao autor, e sendo facultativo o direito de
ação, deixo de remeter os autos a Justiça Federal, deixando o livre
arbítrio ao autor, para o prosseguimento do feito.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem julgamento do
MÉRITO, fundamentado no art. 8º da Lei 9099/95.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas
e anotações/registros de praxe.
Publicada e registrada eletronicamente.
Intime-se. Cumpra-se.
Serve a presente como MANDADO /comunicação, dispensando-se
ofício.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7017160-97.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JOSIEL DA SILVA ROCHA
Endereço: Rua Mister Mackenzie, 5652, - de 5651/5652 ao fim,
Cidade Nova, Porto Velho - RO - CEP: 76810-604
Advogado (a): Advogado: ERICA COSTA DA SILVA OAB:
RO0005938 Endereço: desconhecido Advogado: MAIARA MADER
MENEZES AMAZONAS OAB: RO8337 Endereço: Avenida
Amazonas, 2895, - de 2375 a 3035 - lado ímpar, Nova Porto Velho,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-163
Parte requerida: Nome: AGROMOTORES MAQUINAS E
IMPLEMENTOS LTDA
Endereço: Rua Almirante Barroso, 1528, - de 1400 a 1720 - lado
par, Santa Bárbara, Porto Velho - RO - CEP: 76804-214
Advogado (a): Advogado: JANAINA CANUTO DE OLIVEIRA OAB:
RO0005516 Endereço: R DO PEDREIRO, SÃO JOÃO BOSCO,
Porto Velho - RO - CEP: 76803-696
DESPACHO
Considerando a implementação da mediação, de forma
institucionalizada, que tem como objetivo mobilizar os operadores
da Justiça e a sociedade em geral, no sentido de desenvolver a
conscientização da cultura da pacificação e eficiência da Justiça,
através dos métodos consensuais de solução de conflitos.
Considerando que a matéria em discussão neste feito, trata de direito
disponível, passível de autocomposição, através da mediação,
DESIGNO SESSÃO DE MEDIAÇÃO no dia 07/08/2018 às 14h30,
a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania (CEJUSC), localizada na Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061,
esquina com Av. Jorge Teixeira, Bairro: Embratel, cep: 76.820-842,
podendo as partes comparecer pessoalmente e/ou acompanhadas
de seus respectivos patronos, se for o caso, ou ainda se fazerem
representar por preposto ou patrono com poderes para transigir.
Expeça-se o necessário, servindo o presente como MANDADO /
intimação/comunicação.
Após a expedição das intimações, encaminhe-se o feito à CEJUSC
CÍVEL.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7018493-84.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MARIA DA PAZ XIMENES AIRES
Endereço: Rua Coqueiro, 4498, - de 4418/4419 ao fim, Nova
Esperança, Porto Velho - RO - CEP: 76822-390
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERENTE: FLAVIA
FERNANDA DA SILVA MARTINS - RO9550, ROBSON VIEIRA
LEBKUCHEN - RO0004545
Parte requerida: Nome: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Endereço: Avenida Álvares Cabral, 1707, BANCO BMG
CONSIGNADOS, Lourdes, Belo Horizonte - MG - CEP: 30170-001
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA
MOURA DI LATELLA - MG0109730
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por Danos Morais promovida por Maria da Paz
Ximenes Aires em face de Banco BMG S/A.
Consta dos autos que a requerente tinha um empréstimo bancário
com a requerida, com a previsão de pagamento das parcelas por
meio de desconto em folha de pagamento. Todavia, mesmo assim
a requerente teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes.
A requerida esclareceu que o contrato vinha sendo cumprido
normalmente até a parcela de número 11 (onze). Depois, a
requerente ficou sem margem consignável, motivando a mora da
obrigação e a consequente inscrição de seu nome nos cadastros
de restrição ao crédito.
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Verifica-se que no caso houve inicialmente o estabelecimento da
relação jurídica com base na margem consignável existente em
folha de pagamento da parte autora. Posteriormente a realidade foi
mudada, ocasionando a quebra de contrato.
Entendo que no caso dos autos a culpa pelo inadimplemento
é inteiramente da requerente, pois deveria manter margem
consignável suficiente para o pagamento mensal do empréstimo.
Quando firmou outros compromissos, retirando a margem antes
existente, deveria a autora ter ao menos pedido que a forma de
pagamento fosse modificada para boleto bancário.
O contrato existe e é valido, assim como a dívida objeto de
discussão.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado
por Maria da Paz Ximenes Aires em face de Banco BMG S/A.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Revogo a tutela de urgência concedida anteriormente.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7018085-93.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MAISSON DE FREITAS FRANCA
Endereço: Rua Istambul, 8786, Pantanal, Porto Velho - RO - CEP:
76824-694
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCA
FREITAS FRANCA - RO0006609
Parte requerida: Nome: BANCO BRADESCO SA
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 1758, - de 1598 a 1858 lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-080
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA
COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Maisson de Freitas França, move a presente ação em desfavor de
Banco Bradesco S/A, requerendo indenização por danos morais,
pela demora no atendimento realizado pelo requerido.
O requerido apresentou contestação refutando a possibilidade de
conhecimento de ocorrência de danos morais pela simples espera
em fila de banco por tempo maior do que o regulamentado em Lei
municipal.
Apesar do caso vertido tratar-se de nítida relação de consumo, de
maneira que as disposições do Código de Defesa do Consumidor
devem prevalecer sobre todos os demais preceitos legais, que com
ele forem incompatíveis, imperioso destacar, todavia, que é ônus da
parte autora provar a existência do direito exigido, vez que para que
se torne possível a inversão do ônus da prova, conforme pleiteado
na exordial, deve restar provado, ao menos, o fato constitutivo do
direito alegado, conforme determina o art. 373, inciso I do CPC,
verbis:
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A parte autora deveria demonstrar em que consiste o alegado
dano moral, todavia, não o fez. Isso porque a meu ver o simples
descumprimento da lei não gera o dano moral alegado, sendo
imprescindível a demonstração do fato gerador do desagravo moral,
das especiais ou peculiares circunstâncias e condições que fazem
com que sua permanência do autor na fila do banco se desloque da
condição habitual de desconforto e dissabor para ensejar um dano
moral. No caso concreto, o autor não se desincumbiu a contento de
demonstrar tais elementos. Vale dizer que não cabe ao Judiciário
fiscalizar o regular cumprimento dos serviços bancários. Assim
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entendo, não tendo restou provado o fato constitutivo do direito
do autor, já que a situação fática nos autos não se enquadra nas
hipóteses de dano moral presumido.
Nesses termos, o juiz deve atribuir o ônus da prova à parte que
possui melhores condições de produzi-la. Este novo modo de
distribuição visa manter o equilíbrio da relação jurídica, tratando as
partes de forma isonômica. Insta frisar, mais uma vez, que o ônus
da prova cabe a quem alega. Assim cabe ao autor provar os fatos
constitutivos de seu direito e a ré provar os fatos modificativos,
extintivos e impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo
373, I e II, do CPC.
No entanto, a DECISÃO que determina a inversão do ônus da
prova, não tem o condão de impor à parte requerida o dever de
provar que o direito alegado pelo autor inexiste. Logo, a prova
positiva é do autor, sendo incabível falar em inversão do ônus por
resultar em imposição de impossível realização material, vez que
trata-se de prova de fato negativo.
Nesse sentido o entendimento doutrinário:
“Cada parte, portanto, têm o ônus de provar os pressupostos fáticos
do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.
(...). Por outro lado de quem quer que seja o ônus probandi, a prova
para ser eficaz há de apresentar-se como completa e convincente
a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo.
Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática
processual do ônus da prova”. (Curso de Direito Processual Civil,
Humberto Theodoro Júnior, 44 ed. Rio de Janeiro, Editora Forense
2006, p. 462/463).
Superadas essas ilações fáticas, passo a compartilhar com a tese de
que a “mera espera em fila de banco”, sem consequências outras,
não são passíveis de reparabilidade, pois não há dano à honra do
usuário, quer de caráter objetivo, quer de natureza subjetiva.
Nessa toada é o entendimento do STJ, verbis:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO
POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR
LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO
LEGISLATIVA ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL
AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO COLEGIADO ESTADUAL
APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO
CONCRETO - PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO. 1.- A só invocação de legislação municipal ou
estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco
não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a
sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário.
2.- Afastado pela SENTENÇA e pelo Acórdão, as circunstâncias
fáticas para configuração do dano moral, prevalece o julgamento
da origem (Súmula 7/STJ). 3.- Recurso Especial improvido. (STJ
- REsp: 1340394 SP 2012/0148970-1, Relator: Ministro SIDNEI
BENETI, Data de Julgamento: 07/05/2013, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013).
No mais, quando se fala em abalo moral, há de ser tem em mente
que, em muitos casos, sem dúvida, há abuso na judicialização de
situações de transtornos comuns do dia a dia, visando à indenização
por este tipo de dano (cf., por todos, LUIZ FELIPE SIEGERT
SCHUCH, “Dano Moral Imoral”, Florianópolis, ed. Conceito, 2012).
Nesse sentido, julgados desta Corte têm assinalado que os
aborrecimentos comuns do dia a dia, os contratempos normais e
próprios do convívio social não são suficientes a causar danos morais
indenizáveis. Nesse sentido, vários julgados: AgRg no Ag 1331848/
SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe
13/09/2011; e REsp 1234549/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
Terceira Turma, DJe 10/02/2012; REsp 1232661/MA, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 15/05/2012 e AgRg
nos EDcl no REsp 401.636/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS, Terceira Turma, DJ 16/10/2006.
Os Tribunais de Justiça pátrio não divergem a respeito:
CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA PARA
ATENDIMENTO. FILA DE BANCO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1 - Descabida a pretensão de indenização por
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danos morais, vez que não demonstrado qualquer violação ou
ofensa aos direitos da personalidade. 2 - Os meros dissabores da
parte não devem configurar dano moral, sob pena de banalizar o
instituto. 3 - Danos morais não configurados. 4 - DECISÃO recorrida
mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71004103651, Segunda Turma Recursal Cível,
Turmas Recursais, Relator: José Antônio Coitinho, Julgado em
19/07/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004103651 RS, Relator:
José Antônio Coitinho, Data de Julgamento: 19/07/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
25/07/2013).
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEMPO DE
ESPERA NA FILA DE BANCO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
Mero aborrecimento que não justifica a condenação da parte ré em
indenização por danos morais. Recurso que se nega seguimento,
nos termos do art. 557, do C.P.C. (TJ-RJ - APL: 200900141271
RJ 2009.001.41271, Relator: DES. CARLOS JOSE MARTINS
GOMES, Data de Julgamento: 09/11/2009, 17ª CÂMARA CIVEL,
Data de Publicação: 12/11/2009).
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZATÓRIA -ESPERA EM FILA
DE BANCO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I - Para a configuração do dano
moral é preciso estar presente o clássico trinômio ato/dano efetivamente comprovado - e nexo causal entre o agir ofensivo e o
prejuízo verificado, sob pena de restar desconfigurado o dever de
indenizar; II - No caso vertente, apesar de a recorrente ter esperado
tempo superior aos 15 minutos previstos na lei municipal 2.636/98,
frisando-se que o tempo excedente foi de apenas 7 minutos, não
se vislumbra qualquer prejuízo intenso à apelante, considerandose, ainda, que o fato narrado pela autora se deu na véspera de
Natal, ocasião em que as filas bancárias ficam de fato mais longas,
sendo esperado, portanto, que o banco não consiga prestar um
rápido atendimento aos clientes; III - Dessa forma, não restou
caracterizada ofensa à moral da recorrente, e sim mero dissabor,
não comportando dever de indenização. Precedente do STJ; IV Recurso conhecido e desprovido. (TJ-SE - AC: 2009216594 SE,
Relator: DESA. MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO,
Data de Julgamento: 15/12/2009, 2ª.CÂMARA CÍVEL).
CIVIL. CONSUMIDOR. AGÊNCIA BANCÁRIA. FILA. ESPERA
POR TEMPO SUPERIOR A MEIA HORA. INSUFICIÊNCIA DA
NORMA LEGAL PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. 1.
A inobservância do prazo de 30 minutos estipulado na lei distrital
2547/2000 “sujeitará o infrator às penalidades que serão estipuladas
pela subsecretaria de defesa do consumidor - PROCON/DF”. 2 - “A
só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece
tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para
ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas,
que podem ser provocadas pelo usuário”. (Resp 1340394/SP, Rel.
Min. Sidnei Beneti, publicado em 13/05/2013). 3. A imperfeição
do dia a dia, traduzida em aborrecimentos e adversidades, não
configura dano moral. 4. Recurso conhecido e não provido. 5.
Acórdão prolatado na forma do art. 46 da lei 9.099/95. 6. Recorrente
condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.
A exigibilidade fica suspensa ante a concessão da assistência
judiciária. (TJDF - ACJ: 0155077-13.2012.8.07.0001, Relator: EDI
MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 13/08/2013, 3ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data
de Publicação: Publicado no DJE: 23/08/2013. Pág.: 254).
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte
requerente.
DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução de MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários na forma da Lei 9.099/95.
Intimem-se as partes desta SENTENÇA. Com o trânsito em julgado
deverá o cartório providenciar o regular arquivamento dos autos.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, 23 de julho de 2018.
JUIZ Guilherme Ribeiro Baldan - substituição automática
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ANO XXXVI

NÚMERO 140

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7018205-39.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ANDRE PEREIRA DA SILVA
Endereço: Rua Açaí, 4841, - de 4692/4693 a 4940/4941, Floresta,
Porto Velho - RO - CEP: 76806-180
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: JANDERKLEI
PAES DE OLIVEIRA - RO0006808
Parte requerida: Nome: Eletrobrás Distribuição Rondônia - Ceron
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA
TORRES - RO0005714
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Verifica-se que o autor, André Pereira da Silva, pleiteia indenização
por suposto dano moral sofrido por conta de várias negativações
realizadas pela Eletrobras Distribuição Rondônia de forma
indevida.
Consta dos autos que a residência da parte autora ficou inundada
quando da cheia histórica ocorrida em 2014 na cidade de Porto
Velho e região próxima. Por conta disso, o requerente solicitou o
corte da energia elétrica, evitando a cobrança de faturas.
No entanto, mesmo com toda a cautela tomada pelo autor, a
ré emitiu várias faturas no período de cheia, e como não houve
pagamento, foram realizadas negativações.
A parte requerida apresentou contestação totalmente genérica, não
refutando objetivamente em nada as arguições autorais.
Analisando os autos detidamente, verifico que a resolução desta
lide deve ser analisada à luz do art. 373 do CPC.
O autor diz que sofreu negativação com o Banco requerido e
provou a restrição por meio de extrato juntado no Id 18198767.
Prova, também, a solicitação de corte no Id 18198673.
O art. 373, II, do CPC diz claramente que incumbe à parte
ré apresentar provas quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
No caso em julgamento a parte requerida deixou de justificar o
motivo da continuação do faturamento mesmo após o pedido de
desligamento feito pela parte autora.
Visualizo, dessa forma, o cometimento pela ré de um ato ilícito que
causou transtorno à parte requerente.
Com relação ao dano moral, entende-se pacificamente nos
corredores jurídicos que estão consubstanciados nos próprios
fatos que causaram aborrecimentos e constrangimentos ao
jurisdicionado. Trata-se de sensação e, portanto, direito subjetivo
que se projeta de várias formas nas diferentes pessoas que
compõem o meio social.
“Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que
o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade
do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só
justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao
lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada
a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre
das regras da experiência comum.
O fato de ter o autor que experimentar o sentimento de ser
considerado devedor quando na verdade não deve nada, é por si só
capaz de ensejar dano moral, sem mencionar no desgosto de ver
seu nome inscrito nos cadastros de maus pagadores, impedindo a
realização de compras no mercado.
Na mensuração do quantum indenizatório, acompanho o seguinte
entendimento da jurista e Magistrada Helena Elias:
“O princípio da exemplaridade foi recentemente adotado na
jurisprudência do STJ. Luiz Roldão de Freitas Gomes defende,
em sede doutrinária, a aplicação de tal princípio. Após afirmar
que, ‘sob a égide da atual Carta Magna, a reparação dos danos
morais é ampla e desprovida de limitações, que não sejam as
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decorrentes de sua causalidade’, anota que, com a expressa
previsão constitucional, aquela reparação ganhou autonomia,
‘deixando de ter por fundamento exclusivamente a culpa, que
inspirava uma de suas FINALIDADE s: servir de exemplaridade
ao infrator. Em consulta ao dicionário Aurélio, encontra se, para o
verbete exemplaridade, o significado de ‘qualidade ou caráter de
exemplar’. Exemplar, por seu turno, é aquilo ‘que serve ou pode
servir de exemplo, de modelo’. O critério de exemplaridade parece
estar apto a substituir o dano punição do ofensor na avaliação do
dano moral, por oferecer a vantagem se amoldar, com maior grau de
adequação e aceitabilidade, ao ordenamento jurídico pátrio, sem o
inconveniente, apontado por Humberto Theodoro Júnior, de ensejar
uma pena sem prévia cominação legal. Em recente acórdão, da
relatoria do Min. Luiz Fux, o STJ adotou expressamente o princípio
da exemplaridade, ao assentar que a ‘fixação dos danos morais
deve obedecer aos critério da solidariedade e da exemplaridade,
que implica na vaporação da proporcionalidade do quantum e na
capacidade econômica do sucumbente”.
Em relação ao pedido de repetição do indébito, entendo pela sua
improcedência, considerando que a parte requerente deixou de
comprovar que realizou pagamentos de faturas após o pedido de
corte da energia elétrica.
Assim, considerando todo o abordado acima, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a requerida,
Eletrobras Distribuição Rondônia, a:
a) DECLARAR INEXISTENTE, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, as dívidas relacionadas a faturas de consumo de energia
elétrica objeto dos autos, RETIRANDO as restrições junto a
SERASA, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de
R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil
reais);
b) PAGAR ao requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros e correção
monetária a partir da data de registro desta SENTENÇA no sistema
Pje.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Confirmo os efeitos da tutela de urgência.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7059287-21.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: FRANCISCO MANOEL RODRIGUES DOS
SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA RO0002437
EXECUTADO: ETEMILSON DA SILVA PEREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 3º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 3º Juizado Especial Cível Data:
11/09/2018 Hora: 16:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7011371-20.2018.8.22.0001
Requerente: PAULO MAURICIO BADIANI SOBRINHO
Advogado do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO - RO0003300
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Requerido(a): GOL Linhas Aéreas, VRG Linhas Aéreas S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: ALINE SUMECK BOMBONATO RO0003728
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7018523-22.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: VIVIANE REIS DE ALMEIDA KURODA
Endereço: Rua Tucunaré, 477, - até 705/706, Lagoa, Porto Velho RO - CEP: 76812-048
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: AUGUSTO CESAR
DE OLIVEIRA - RO0001054
Parte requerida: Nome: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Endereço: Rua Verbo Divino, 2001, - de 999/1000 ao fim, Chácara
Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo - SP - CEP: 04719-002
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI RO0006640
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
promovida por Viviane Reis de Almeida Kuroda Nholla em face de
Tam Linhas Aéreas S/A.
Consta dos autos que a requerente adquiriu três passagens
aéreas em 24/06/2017. No dia 27/06/2017 a requerente solicitou o
cancelamento da compra, usando a prerrogativa do art. 49 do Código
de Defesa do Consumidor. A requerida negou o ressarcimento do
valor total, pois há regras tarifárias criadas pela própria ré que
vedam esse tipo de operação.
Analisando o processo, é possível comprovar a existência de
diálogos entre as partes em que a requerente, dentro do prazo
de 7 (sete) dias após a compra, pleiteia o ressarcimento integral
das passagens, ou então a remarcação, sem taxas, das datas dos
bilhetes.
Verazmente, o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor prevê
expressamente que “o consumidor pode desistir do contrato, no
prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento
do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento
de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou a domicílio”.
O parágrafo único do mesmo artigo diz que “se o consumidor
exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os
valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo
de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente
atualizados”.
Assim, o pedido de ressarcimento do valor de R$ 2.845,32 (dois
mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), é
medida de justiça.
Flagrante é a desobediência da ré em negar ao cliente um direito
básico do consumidor.
Importante dizer que esta ação poderia ter sido evitada se a
empresa ré se dispusessem e remarcar as passagens sem ônus
à cliente.
Vê-se que a atitude intransigente das empresas aéreas tornam
inevitável uma chuva de ações no Poder Judiciário. O relacionamento
com o cliente faz parte do serviço a ser prestado por uma empresa.
Assim, pode-se considerar falha na prestação de serviço, ou um
desserviço, fatos como esse em que o cliente é ignorado, mesmo
estando assegurado por seus direitos.
A conduta da requerida é ainda reprovável pelo fato de permitir que
o consumidor sofresse ao tentar em vão resolver seu problema.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive, tem utilizado
em julgamentos a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor,
o que vem sendo adotado por outros tribunais. Compartilho um
interessante julgado explicativo sobre o tema:

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO – COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR –
DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL
E PROPORCIONAL. Aplicação da tese do “desvio produtivo
do consumidor”, segundo a qual a condenação deve considerar
o desvio de competências do indivíduo ao realizar tentativas de
solução de um problema causado pelo fornecedor de serviços, com
reiteradas frustrações, ante a ineficiência e descaso deste. Dano
moral in re ipsa. Quantum fixado razoável e proporcional. Recurso
conhecido e não provido.
(TJ-MS - APL: 08039525620158120021 MS 080395256.2015.8.12.0021, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de
Julgamento: 07/12/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação:
08/12/2016)
Entendo que o caso em apreso ocorreu exatamente o que os
defensores desta nova teoria dizem, pelo que, então, deve-se
aplicar a indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.
Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL formulado por Viviane Reis de Almeida Kuroda Nholla em
face de Tam Linhas Aéreas S/A para:
a) CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 2.845,32 (dois
mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos),
corrigidos monetariamente e com juros legais a parte da data de
ingresso da ação;
b) CONDENAR a requerida a pagamento da quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais), referente à indenização por danos morais
reconhecidos nesta SENTENÇA, tudo corrigido monetariamente
com juros legais a partir da data de registro desta SENTENÇA no
sistema PJe.
Ato contínuo JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo
Civil.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7014360-96.2018.8.22.0001
REQUERENTE: IZAURA RIBEIRO DE ARAUJO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA
- RO0004558
REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON MONTEIRO DE
CARVALHO NETO - RJ060359
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de ação onde a parte requerente diz não conhecer de dois
contratos firmados com a requerida. Pede pela rescisão contratual,
devolução dos valores descontados em folha de pagamento e pela
reparação por danos morais sofridos.

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

151

A requerida, em contestação, diz haver contrato assinado pela
parte autora, o qual prova que tem relação jurídica entre as partes,
mantendo, a parte requerente, a alegação de que os contratos são
fraudulentos.
Numa simples análise dos documentos trazidos aos autos, verificase a existência de um contrato e de comprovante de depósito na
conta corrente da parte requerente.
No caso, considerando que a requerente alega na inicial e confirma na
impugnação não ter celebrado os contratos juntados pela requerida,
verifica-se que a questão posta em juízo é extremamente complexa
e demanda prova pericial para dirimir sobre a autenticidade ou não
da assinatura.
Com efeito, tendo em vista a necessidade da produção de prova
pericial para uma justa solução, se verifica que tal circunstância
gera maior complexidade à causa, por impor rito complexo e
demorado, que não coaduna com os princípios pertinentes aos
Juizados Especiais.
A referida perícia não é simples, mormente porque requer maiores
cuidados e detalhes técnicos, e não há como ser feita nesta Justiça
Especial, razão pela qual impede o julgamento da lide.
Decididamente, a presente hipótese não envolve perícia simples
ou informal, como admitido no artigo 35 da Lei n. 9.099/95, desta
forma, não há possibilidade jurídica, dada a incompetência absoluta
do Juízo, de se acolher a pretensão processual e material, nesta
instância.
Deve o autor postular seu direito vindicado na Justiça Comum,
melhor se municiando de provas técnicas e requerer em Juízo o
que de direito entender cabível.
DISPOSITIVO
Isto posto, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95,
JULGO EXTINTO o pedido inicial, sem resolução de MÉRITO.
Torno sem efeito a tutela concedida nos autos.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de DECISÃO proferida
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais,
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Transitada em julgado, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7064837-94.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: LOHANE CAVALCANTE DOGAN, BRUNO
FABIANO DE CAMARGO FIGUEIREDO
Advogado do(a) EXEQUENTE: DAIANE KELLI JOSLIN RO0005736
EXECUTADO: OI S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS
- RO0002013, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
Intimação
“DECISÃO
Conforme teor do ofício 614/2018/OF, de 07/05/18, do Juiz de Direito
Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª Vara Empresarial da Comarca
do Rio de Janeiro/RJ, determino a expedição de ofício àquele Juízo
da Recuperação Judicial (Processo 0203711-65.2016.8.19.0001) a
fim de comunicar o crédito apurado no presente feito, que deverá
ser acompanhado dos cálculos respectivos e certidão de trânsito
em julgado de eventual impugnação ou embargos à execução.
Comunico, ainda, na forma do referido ofício, que a lista com a
ordem cronológica para pagamento está disponível para consulta
pública no site “www.recuperaçãojudidicialoi.com.br”, não
havendo necessidade de solicitação de informações ao juízo da
Recuperação.

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

Saliento, outrossim, que o pagamento deverá ser feito no presente
feito, de modo que este processo deverá permanecer ativo, em
caixa identificada, até a comunicação do pagamento.
Cumpra-se.
Serve como intimação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.”
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7006837-33.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: CHRISTIEL ALEX DA SILVA PINHEIRO
Endereço: Rua Trizidela, 6.569, - de 6560/6561 a 6789/6790,
Igarapé, Porto Velho - RO - CEP: 76824-296
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARIA DE
SOUZA RODRIGUES - RO0001909
Parte requerida: Nome: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE
RONDÔNIA
Endereço: Avenida Mamoré, 1.520, - de 1402 a 1520 - lado par,
Cascalheira, Porto Velho - RO - CEP: 76813-000
Nome: EDUCAR PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA
Endereço: Rua Itu, S/N, QDRA03,LT1,SLA1302,ED.B.B.BUSINES
S, Vila Brasília Complemento, Aparecida de Goiânia - GO - CEP:
74911-810
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE CRISTIANO
PINHEIRO - RO0001529
Advogado do(a) REQUERIDO: MATHEUS DE CERQUEIRA Y
COSTA - BA14144
SENTENÇA
O autor ajuizou a presente ação indenizatória visando a condenação
das requeridas, UNIRON - UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES
DE RONDÔNIA e EDUCAR PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA.
Afirma que aderiu ao programa Educa Mais, o curso de bacharelado
na área de ciências biológicas. Ocorre que ao finalizar o contrato
com a UNIRON, observou que a mesma só disponibilizava a
licenciatura.
Assim, pleiteia que seja restituído o valor de R$ 936,86 (novecentos
e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos) e indenização por
danos morais, tendo em vista haver celebrado contrato de prestação
de serviço que visava a formação em Curso em Bacharelado na
área de ciências biológicas e, apesar de haver cumprido com sua
obrigação inerente ao pagamento junto a EDUCAR PROJETOS
EDUCACIONAIS LTDA, o que considera, desta forma, falha na
prestação do serviço.
Contestação e documentos anexados nos autos.
Pois bem, trata-se de ação indenizatória onde o autor pleiteia a
condenação das requeridas ao pagamento de indenização a
título de dano moral sob a alegação de que teria celebrado junto
a entidade contrato que visava realização de Curso Superior
de Bacharelado na área de ciências biológicas, entretanto, ao
confeccionar o contrato, junto a UNIRON, observou que o curso,
conferia apenas o título de Licenciatura, e não recebendo título de
Bacharel, ao contrário do que previa a propagada do Educa Mais.
O autor apresenta ao processo Contratos de Prestação de Serviços
Educacionais inerentes ao curso, bem como comprovante de
pagamento, no valor de R$ 936,86 (novecentos e trinta e seis reais
e oitenta e seis centavos), tendo como beneficiário o Educa Mais,
entre os quais alguns nominam que o curso contratado seria em
bacharelado na área de ciências biológicas.
Em contrapartida, por ocasião de sua contestação, a requerida
UNIRON, alegou que as informações contidas no contrato são
de responsabilidade da Educar Projetos Educacionais LTDA,
e a qualificação do curso de Ciências Biológicas como sendo
Bacharelado é indevida.
A requerida EDUCAR PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA, alega
que antes da assinatura do contrato, o candidato tem acesso e
conhecimento dos dados da oferta, bem como dos termos da bolsa
de estudos com o qual foi efetivamente contemplado e que será
disponibilizada.
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Destarte, na distribuição do ônus da prova, como na presente
hipótese, compete ao autor demonstrar o direito que lhe assiste
ou início de prova compatível com o seu pedido e a ré comprovar
a inexistência, modificação ou extinção do direito pleiteado pelo
autor, nos termos do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo
Civil.
Deste modo, verifico que diante da análise das informações trazidas
pelo autor na peça inicial, bem como dos fatos e documentos
apresentados pelas requeridas, o que restou inequívoco no
processo é que o curso oferecido pela entidade realmente previa
Bacharelado na área de ciências biológicas, evidência esta que
decorre da própria alegação contestatória da entidade.
Também restou evidenciado que o autor tinha pleno interesse no
curso, e que o realizou o pagamento para ingressar, com titulação de
Bacharel e não em licenciatura. Esse contrato caracteriza-se como
uma estipulação em favor de terceiro, em que a pessoa jurídica
figura como intermediária da relação estabelecida substancialmente
entre o autor e a EDUCAR PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA
(art. 436, parágrafo único, do Código Civil).
Assim, deverá a requerida EDUCAR PROJETOS EDUCACIONAIS
LTDA, devolver o valor pago, conforme comprovante de pagamento
anexado nos autos.
Do dano moral
Entendo que a mera inadimplência contratual l não enseja, por si
só, indenização por dano moral, salvo circunstância excepcional
que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia
ou humilhação. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa
frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no
cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou
violação da dignidade humana, como tem sido decidido pelo STJ.
Esta é a DECISÃO que mais justa se revela para o caso concreto,
nos termos do art. 6º da LF 9.099/95.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial,
formulado pela parte autora e CONDENO somente a requerida
EDUCAR PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA ao pagamento do
dano material na importância de R$ 936,86 (novecentos e trinta
e seis reais e oitenta e seis centavos), corrigida monetariamente
desde a data do desembolso (02/02/2018) e juros de mora, de 1%
(um por cento), desde a citação.
Fica isenta de qualquer responsabilidade a UNIRON - UNIÃO DAS
ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA e EDUCAR PROJETOS
EDUCACIONAIS LTDA.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
Acir Teixeira Grécia
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7014690-93.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RONALDO DE SOUZA RODRIGUES
Endereço: Rua Jardins, 1640, RUA “A”, CONDOMINIO IRIS, CASA
182, Bairro Novo, Porto Velho - RO - CEP: 76817-001
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Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: TAIARA DAVIS
MOTA LOURENCO - RO6868
Parte requerida: Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Endereço: Centro Empresarial, 637, Rua Dom Pedro II 637, Caiari,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-910
Nome: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Endereço: Rua Lemos Monteiro, 120, 18 ANDAR, Butantã, São
Paulo - SP - CEP: 05501-050
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO
SERPA - RO0004923
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA RO0004923
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
Antes da análise do MÉRITO passo ao exame das preliminares
arguidas pelas requeridas.
Das preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência do juizado
especial quanto ao valor da causa, ilegitimidade passiva de ambas
as requeridas e prescrição pelo prazo trienal.
Não se confunde dano material com dano moral. O dano moral é
personalíssimo e independe da procedência do dano material, o
qual não é sequer parte do pedido inicial.
Considerando que o pedido se limita a reparação pelos danos
morais e considerando que o dano é personalíssimo, afasto a
preliminar arguida.
O pedido desta ação não se relaciona ao contrato pactuado. Em
nenhum momento se discute a validade do contrato, nem se busca
sua rescisão.
O objetivo da demanda é indenização por danos morais advindos
do ato ilícito da propaganda enganosa conforme preceitua o artigo
37 do CDC, e da legítima expectativa gerada.
Assim, o valor dado à causa encontra-se vinculado ao abalo moral
gerado pela propaganda enganosa, e não se relaciona com valor
do contrato firmado entre as partes.
No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva de ambas as
partes, já houve DECISÃO da Turma Recursal do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL. LEGITIMIDADE DAS REQUERIDAS. DOCUMENTOS.
JUNTADA COM AS RAZÕES DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO. RAZÕES DE RECURSO. BAIRRO NOVO.
PROPAGANDA ENGANOSA. INFRAESTRUTURA COMERCIAL
NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.
- Não podem ser considerados para o julgamento do recurso
documentos juntados pelo recorrente com as razões recursais, não
submetidos ao primeiro grau de jurisdição.
- Se as construtoras/Recorrentes prometeram entregar
infraestruturada de BAIRRO, deveriam ter cumprido integralmente
o anúncio publicitário quando da entrega das chaves aos
consumidores. Não o tendo feito, restou amplamente caracterizado
o nexo de causalidade entre sua conduta e a propaganda enganosa
prevista no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.
- O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo de origem
obedeceu aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além
de observar a extensão do dano, a condição econômica das partes
e o efeito pedagógico da medida, não havendo qualquer razão
para reforma. (7031940-13.2016.8.22.0001 – Recurso Inominado,
Recorrentes: Bairro Novo Porto Velho Empreendimento Imobiliário
S/A e Odebrecht Realizações Imobiliárias S.A, Recorrida: Francisca
da Conceição Alves. Relator: Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal,
sessão plenária 22/02//2017).
Nota-se que a primeira requerida juntou contrato de compra e
venda, sendo ela mesma como a promitente vendedora e a segunda
requerida como incorporadora, além de outros documentos
juntados o que corroboram com a responsabilidade solidária das
duas requeridas.

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

153

Quanto a prescrição, alegaram as partes requeridas quanto a
aplicação do prazo trienal. Contudo, já decidiu a turma recursal
quanto a aplicação do prazo quinquenal, não merecendo
acolhimento tal preliminar, bem como que o início da contagem se
da a partir da entrega das chaves.
“(...) Antes de adentrar em outras questões já enfrentadas pela
SENTENÇA, passo ao exame da preliminar arguida na sustentação
oral, consistente em afirmar e ver reconhecida a prescrição da
pretensão ao argumento de que esta deve ter seu marco inicial o
“habite-se” do imóvel, ou seja, a data em que o imóvel passou a estar
pronto para moradia. Ocorre que nem sempre a data informada
no “habite-se” é a mesma em que o imóvel já está disponibilizado
para utilização do morador. O que deve se levar em conta, para
fixação do termo inicial da prescrição, é o momento em que há a
efetiva entrega do imóvel ou, pelo menos, a data em que lhe são
entregues as chaves da moradia. (...) 7031955-79.2016.8.22.0001
– Turma Recursal Única - TJRO – Juiz Enio Salvador Vaz”.
Desse modo, afasto todas as preliminares arguidas pelas
requeridas.
O feito efetivamente comporta julgamento antecipado, dada
a ausência de outras provas a serem produzidas e porque
exclusivamente de direito a matéria a ser analisada, não se
justificando designação de audiência de instrução ou dilação
probatória.
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este
que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve,
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega
da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em
apreço.
Em casos tais, onde se mostra desnecessária a realização de
mais provas, vez que já há elementos suficientes e formar o
convencimento do juízo, o julgamento antecipado da lide é cogente
e não mera liberalidade do Magistrado que, ao emiti-lo, atende
ao interesse público, não havendo que se falar em ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda mais no caso
dos presentes autos em que ambas as partes expressaram em
audiência que não há mais provas a produzirem e pleitearam o
julgamento do processo no estado em que se encontra.
A parte autora pleiteia indenização por danos morais em razão
de propaganda enganosa relativa ao oferecimento de um
empreendimento com comércio, saneamento básico, área de lazer,
escolas, ciclovias, pomar, praça do bebê, iluminação e transporte
público.
Inicialmente reconheço a relação consumerista existente entre as
partes, aplicando-se as normas constantes no CDC.
Na distribuição do ônus da prova, como na presente hipótese,
compete a parte autora demonstrar o direito que lhe assiste ou
início de prova compatível com o seu pedido e às requeridas
comprovarem a inexistência, modificação ou extinção do direito
pleiteado, nos termos do artigo 373, incisos I e II do CPC.
A parte requerente alega que foi atraída por publicidade veiculada
pelas requeridas, a qual ofereciam um empreendimento com área
comercial, escola, segurança, ciclovia, pomar, pistas e transporte
público, porém, até a presente data nada foi realizado.
Importante destacar que a parte autora firmou contrato (instrumento
particular de promessa de venda e compra de unidade autônoma
e outras avenças) com as promessas alistadas na inicial. Resta
evidente que a parte autora confiou nos anúncios das requeridas
no momento que adquiriu a unidade.
As requeridas não trouxeram ao processo provas contundentes a
comprovar de forma satisfatória que tomaram todas as medidas
possíveis no sentido de cumprir as promessas contidas em seus
panfletos.
Cumpre ressaltar que há omissão quanto ao esclarecimento de
como seria esse condomínio fechado dentro de um bairro planejado,
onde um dos itens era o “comércio e serviços planejados, com
transporte na porta, escolas e centro comercial: supermercado,
padaria e lanchonete”.
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As requeridas poderiam ter especificado de como seriam
implantados os empreendimentos anunciados. Contudo, dos
anúncios apresentados nos autos, conclui-se que o empreendimento
teria esses comércios e demais serviços na entrega das unidades
habitacionais.
As requeridas argumentam que é competência e responsabilidade
do poder público a instalação de posto policial e iluminação de vias
públicas. De fato, tais serviços são de competência do poder público,
contudo, competia as requeridas entregarem o empreendimento
com o sistema de iluminação funcionando, bem como esclarecer
como seria essa “segurança total” anunciada em seus panfletos.
Porém, não há nos autos nada neste sentido.
No âmbito das relações de consumo, confere-se ao consumidor
a condição de parte hipossuficiente, em razão, dentre outros
motivos, do poder econômico e a força de indução ao consumo
das empresas. E, diante dessa situação o Código de Defesa
do Consumidor criou mecanismos para proteger a parte mais
desfavorecida desta relação desigual, com a inversão do ônus da
prova, plenamente aplicável ao caso em questão, sendo deferida
por este magistrado.
Com relação às práticas comerciais como a oferta de algum produto
ou serviço, disciplina o art. 30, do CDC que dada publicidade
à informação atinente à produto ou serviço, fica o fornecedor
vinculado a seus termos.
Assim, não há como as empresas requeridas se esquivarem de suas
obrigações legais diante das informações contidas na publicidade
juntada ao processo, sendo pífia e frágil a argumentação manejada
na contestação.
Incontestável a caracterização de publicidade enganosa
evidenciada no caso presente, vez que o empreendimento foi
oferecido com diversos espaço para lazer (praça, ciclovia, pomar,
praça do bebê e outros), área comercial (supermercado, padaria e
lanchonete) e total segurança, porém, as promessas anunciadas
não foram cumpridas até os dias de hoje. As alegações da primeira
requerida de que não se comprometeu a executar os serviços e sim
disponibilizar áreas para que os comerciantes locais explorassem a
atividade econômica no empreendimento, não exime as requeridas
de assumirem a responsabilidade pela oferta anunciada de forma
omissa, bem como dos danos deste decorrentes. Destacando que,
o atrativo oferecido pelas requeridas atribuíram verdadeiro impulso
para compra da unidade habitacional no empreendimento.
Por todo o exposto, apresenta-se reprimível a conduta levada a
efeito pelas requeridas, pois não se está diante de mero dissabor
do cotidiano a que estão sujeitas todas as pessoas inseridas em
uma sociedade. O transtorno sofrido ultrapassa os limites daqueles
que podem – e devem – ser absorvidos pelo homem médio. Dessa
forma, não há como deixar de reconhecer a existência de abalo
moral sofrido pela parte autora passível de reparação pecuniária.
Tenho que o dano moral em tela é o puro, ou seja, o dano que,
pela só implementação dos eventos, faz com que se tenha por
lesada à esfera moral do paciente do injusto, não se exigindo a
prova material.
Assim, considerando o grau mediano de gravidade e repercussão
da ofensa, fixo a indenização a ser paga pelas requeridas no valor
equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Porque, por um lado,
não se mostra baixo, assegurando o caráter repressivo pedagógico
próprio da indenização por danos morais; por outro, não se
apresenta elevado a ponto de caracterizar um enriquecimento sem
causa da parte autora.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido
inicial e em consequência, CONDENO as empresas requeridas
solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a
título dos reconhecidos danos morais, acrescido de juros de 1% (um
por cento) ao mês e atualização monetária, a partir do arbitramento
(Súmula n. 362, do Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Intime-se as partes da SENTENÇA.
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Ocorrido o trânsito em julgado, a parte devedora deverá,
independente de nova intimação, efetuar o pagamento do valor da
condenação na forma do artigo 52, inciso III e IV da Lei 9.099/95,
subsidiariamente ao artigo 523, §1º do Código de Processo Civil,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso, haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo
alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7019037-72.2018.8.22.0001
REQUERENTE: CAROLINA FERREIRA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE LUCENA SCHEIDT
- RO0003349, OSWALDO PASCHOAL JUNIOR - RO0003426,
JOSE ERNESTO ALMEIDA CASANOVAS - RO0002771, GUILBER
DINIZ BARROS - RO0003310
REQUERIDO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
S/A,
ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: GUSTAVO CLEMENTE VILELA SP0220907, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, ANDREY
CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B
Advogados do(a) REQUERIDO: GUSTAVO CLEMENTE VILELA SP0220907, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, ANDREY
CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 3º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 3º Juizado Especial Cível Data:
12/09/2018 Hora: 10:40
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
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da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7018405-46.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE
SOUZA
Endereço: Rua Rio Branco, 841, União, Candeias do Jamari - RO
- CEP: 76860-000
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: ISRAEL AUGUSTO
ALVES FREITAS DA CUNHA - RO0002913
Parte requerida: Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Endereço: Centro Empresarial, 802 sala, Rua Dom Pedro II 637,
Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-910
Nome: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Endereço: Rua Lemos Monteiro, 120, Edificio Odebrecht, Butantã,
São Paulo - SP - CEP: 05501-050
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY
CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO
SERPA - RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA SP0220907
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
SENTENÇA
Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que a parte
autora, Marcos Antônio Barbosa de Souza, pleiteia a condenação
das requeridas, Bairro Novo Porto Velho Empreendimentos
Imobiliários S/A e Odebrecht Realizações Imobiliárias S/A, em
razão de propaganda enganosa relativa ao oferecimento de um
empreendimento com comércio, saneamento básico, área de lazer,
escolas, ciclovias, pomar, praça do bebê, iluminação e transporte
público, dentre outros.
Quando da entrega dos imóveis, a parte autora constatou que tais
promessas não foram cumpridas, conforme divulgadas, o que teria
causado transtornos, aflição e aborrecimentos.
Em contestação as requeridas suscitam preliminar de incompetência
do Juizado Especial em razão do valor de alçada, a ilegitimidade
passiva das rés. No MÉRITO, apontam a ausência de comprovação
dos fatos alegados e afirmam ter cumprido todos os termos
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contratuais e inexistindo propaganda enganosa, bem como não ser
o caso de condenação em indenização por danos morais.
Antes da análise do MÉRITO passo ao exame das preliminares
arguidas pelas requeridas.
Da preliminar de incompetência do juizado especial quanto ao valor
da causa.
Preliminarmente, a de se rejeitar essa preliminar, não se discute
a rescisão contratual, a autora pretende a indenização por danos
morais advindos do ato ilícito da propaganda enganosa conforme
preceitua o artigo 37 do CDC, e da legítima expectativa gerada.
Rejeito também a alegação de ilegitimidade ativa suscitada, pois
o pedido autoral de indenização por danos morais é perfeitamente
possível por conta da não entrega dos benefícios indicados na
inicial. O dano é personalíssimo, não se limitando à figura do
condomínio.
Tampouco merece acolhimento preliminar da ilegitimidade passiva
das requeridas, haja vista estarem presentes os requisitos do artigo
7º, § único do CDC, conforme entendimento em recente julgado
da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL. LEGITIMIDADE DAS REQUERIDAS. DOCUMENTOS.
JUNTADA COM AS RAZÕES DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO. RAZÕES DE RECURSO. BAIRRO NOVO.
PROPAGANDA ENGANOSA. INFRAESTRUTURA COMERCIAL
NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.
- Não podem ser considerados para o julgamento do recurso
documentos juntados pelo recorrente com as razões recursais, não
submetidos ao primeiro grau de jurisdição.
- Se as construtoras/Recorrentes prometeram entregar
infraestruturada de BAIRRO, deveriam ter cumprido integralmente
o anúncio publicitário quando da entrega das chaves aos
consumidores. Não o tendo feito, restou amplamente caracterizado
o nexo de causalidade entre sua conduta e a propaganda enganosa
prevista no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.
- O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo de origem
obedeceu aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além
de observar a extensão do dano, a condição econômica das partes
e o efeito pedagógico da medida, não havendo qualquer razão
para reforma. (7031940-13.2016.8.22.0001 – Recurso Inominado,
Recorrentes: Bairro Novo Porto Velho Empreendimento Imobiliário
S/A e Odebrecht Realizações Imobiliárias S.A, Recorrida: Francisca
da Conceição Alves. Relator: Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal,
sessão plenária 22/02//2017).
Nota-se que a primeira requerida juntou contrato de compra e
venda, sendo ela mesma como a promitente vendedora e a segunda
requerida como incorporadora, além de outros documentos
juntados o que corroboram com a responsabilidade solidária das
duas requeridas.
Outra preliminar levantada é a de prescrição, com fundamento no
art. 206, §3º, V, do Código Civil (CC).
No entanto, rejeito totalmente tal preliminar, considerando que no
caso em apreso se tem claramente a constituição de relação de
consumo, com base na descrição feita pelo art. 2º do Código de
Defesa do Consumidor (CDC).
Assim, a regra de prescrição para o caso de fato do produto (art.12
do CDC) deve obedecer ao disposto no art. 27 do CDC, vale dizer,
prescrição quinquenal.
O prazo inicial da contagem da prescrição sempre é a data de
recebimento das chaves, ou seja, em 24/06/2014. Assim, a
prescrição somente alcançaria este caso em 24/06/2019.
Desse modo, afasto todas as preliminares arguidas pelas
requeridas.
Iniciando as discussões acerca da matéria de MÉRITO, reconheço
a relação consumerista existente entre as partes, aplicando-se as
normas constantes no CDC.
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Na distribuição do ônus da prova, como na presente hipótese,
compete a parte autora demonstrar o direito que lhe assiste ou
início de prova compatível com o seu pedido e às requeridas
comprovarem a inexistência, modificação ou extinção do direito
pleiteado, nos termos do artigo 373, incisos I e II do CPC.
A parte requerente alega que foi atraída por publicidade veiculada
pelas requeridas, a qual ofereciam um empreendimento com área
comercial, escola, segurança, ciclovia, pomar, pistas e transporte
público, porém, até a presente data nada foi realizado.
Importante destacar que a parte autora firmou contrato (instrumento
particular de promessa de venda e compra de unidade autônoma
e outras avenças) com as requeridas, sendo entregue as chaves
em 24/06/2014. Restando evidente, que a parte autora confiou nos
anúncios das requeridas no momento que adquiriu a unidade.
As requeridas não trouxeram ao processo provas contundentes a
comprovar de forma satisfatória que tomaram todas as medidas
possíveis no sentido de cumprir as promessas contidas em seus
panfletos.
Cumpre ressaltar que há omissão quanto ao esclarecimento de
como seria esse condomínio fechado dentro de um bairro planejado,
onde um dos itens era o “comércio e serviços planejados, com
transporte na porta, escolas e centro comercial: supermercado,
padaria e lanchonete”.
As requeridas poderiam ter especificado de como seriam
implantados os empreendimentos anunciados. Contudo, dos
anúncios apresentados nos autos, conclui-se que o empreendimento
teria esses comércios e demais serviços na entrega das unidades
habitacionais.
As requeridas argumentam que é competência e responsabilidade
do poder público a instalação de posto policial e iluminação de vias
públicas. De fato, tais serviços são de competência do poder público,
contudo, competia as requeridas entregarem o empreendimento
com o sistema de iluminação funcionando, bem como esclarecer
como seria essa “segurança total” anunciada em seus panfletos.
Porém, não há nos autos nada neste sentido.
No âmbito das relações de consumo, confere-se ao consumidor
a condição de parte hipossuficiente, em razão, dentre outros
motivos, do poder econômico e a força de indução ao consumo
das empresas. E, diante dessa situação o Código de Defesa
do Consumidor criou mecanismos para proteger a parte mais
desfavorecida desta relação desigual, com a inversão do ônus da
prova, plenamente aplicável ao caso em questão, sendo deferida
por este magistrado.
Com relação às práticas comerciais como a oferta de algum produto
ou serviço, disciplina o art. 30, do CDC que dada publicidade à
informação atinente ao produto ou serviço, fica o fornecedor
vinculado a seus termos.
Assim, não há como as empresas requeridas se esquivarem de suas
obrigações legais diante das informações contidas na publicidade
juntada ao processo, sendo pífia e frágil a argumentação manejada
na contestação.
Incontestável a caracterização de publicidade enganosa evidenciada
no caso presente, vez que o empreendimento foi oferecido com
diversos espaços para lazer (praça, ciclovia, pomar, praça do bebê
e outros), área comercial (supermercado, padaria e lanchonete)
e total segurança, porém, as promessas anunciadas não foram
cumpridas até os dias de hoje.
As alegações da primeira requerida de que não se comprometeu
a executar os serviços e sim disponibilizar áreas para que os
comerciantes locais explorassem a atividade econômica no
empreendimento, não exime as requeridas de assumirem a
responsabilidade pela oferta anunciada de forma omissa, bem
como dos danos deste decorrentes. Destacando que, o atrativo
oferecido pelas requeridas atribuíram verdadeiro impulso para
compra da unidade habitacional no empreendimento.
Por todo o exposto, apresenta-se reprimível a conduta levada a
efeito pelas requeridas, pois não se está diante de mero dissabor
do cotidiano a que estão sujeitas todas as pessoas inseridas em
uma sociedade.
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O transtorno sofrido ultrapassa os limites daqueles que podem – e
devem – ser absorvidos pelo homem médio. Dessa forma, não há
como deixar de reconhecer a existência de abalo moral sofrido pela
parte autora passível de reparação pecuniária.
Tenho que o dano moral em tela é o puro, ou seja, o dano que,
pela só implementação dos eventos, faz com que se tenha por
lesada à esfera moral do paciente do injusto, não se exigindo a
prova material.
Assim, considerando o grau mediano de gravidade e repercussão
da ofensa, fixo a indenização a ser paga pelas requeridas no valor
equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
A condenação por um lado não se mostra baixo, assegurando o
caráter repressivo pedagógico próprio da indenização por danos
morais; por outro, não se apresenta elevado a ponto de caracterizar
um enriquecimento sem causa da parte autora.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido formulado pelas partes autora em desfavor de BAIRRO
NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
S/A e ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A, partes
qualificadas, e em consequência, CONDENO as empresas
requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) a título dos reconhecidos danos morais, acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária, a partir
do arbitramento (Súmula n. 362, do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7019565-09.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MARIA DE NAZARE DOMINGOS DOS
SANTOS
Endereço: Rua Doutor Gondim, 5609, Castanheira, Porto Velho RO - CEP: 76811-368
Nome: URILEQUERFREN DOS SANTOS CAVALCANTE
Endereço: Rua Doutor Gondim, 5609, Castanheira, Porto Velho RO - CEP: 76811-406
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida: Nome: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 2112, - de 1964 a 2360 lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-046
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: CLAYTON CONRAT
KUSSLER - RO0003861
SENTENÇA
Trata-se de ação de reparação por danos morais por Maria
de Nazaré Domingos dos Santos e Urilequerfren dos Santos
Cavalcante contra Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia CAERD, alegando, em síntese, que foi vítima de descaso, omissão
e negligência, haja vista ter sofrido com a falta no fornecimento de
água encanada em sua residência por 8 (oito) dias seguidos.
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Com base nos fatos narrados, pugnam que seja julgado procedente
o pedido inicial, para condenar a requerida a lhes indenizar, no
valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
Foi dada a oportunidade para a apresentação de defesa e produção
de provas pela ré.
No presente caso, entendo desnecessária a produção de novas
provas, comportando o feito julgamento no estado em que se
encontra e, 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 B 40 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).
Conforme previsão doutrinária e jurisprudencial, tem-se que o
fornecimento de água potável, constitui serviço essencial, pois
atende a uma das necessidades básicas dos cidadãos, constituindo,
em tempos modernos, como essencial a uma vida digna.
Não se olvida que todo serviço público deve possuir de forma ínsita
algum grau de essencialidade; no entanto, também é escorreito
declinar que se considera essencial determinado serviço público
quando diz respeito mais diretamente a uma necessidade inadiável
e vital dos cidadãos, relacionada a um dever primordial incidente
sobre o Estado.
A doutrina frequentemente utiliza a Lei Federal n. 7.783/89, como
parâmetro para avaliar a essencialidade de um serviço público.
Logo, para efeito de disciplinar o direito de greve, o seu art. 10
define quais são os serviços ou atividades essenciais que dispõe
sobre as necessidades inadiáveis da coletividade, e como não
poderia deixar de ser, a distribuição de água potável à população
recebe atenção:
“Art. 10 - São considerados serviços ou atividades essenciais: I Tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de
energia elétrica; gás e combustíveis (...).”
A Lei n. 8.987/95 que dispõe sobre a permissão e concessão do
serviço público, em seu art. 6º, parágrafo 1º, estabelece:
“Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato.
Parágrafo 1º – Serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”
Tem-se que o fornecimento de água encanada deve ser
compreendido desde o princípio, como dever primordial de
um Estado, comprometido com o bem estar social, postura
esta assumida pela República Federativa do Brasil, através da
Constituição de 1988.
Desse modo, fica evidente que além de estar ligada à seara
consumerista, a prestação do serviço em comento se encontra
fortemente jungida à noção de cidadania.
Os autores disseram que logo no segundo dia de falta de água
realizaram reclamação junto à ré, conforme número de protocolo
anexado aos autos. Nos dias seguintes tentaram por várias
vezes contato por telefone, mas todos os números estavam
impossibilitados de receber chamada. Até mesmo no posto de
atendimento da Zona Sul os funcionários não foram encontrados.
A requerida comprova no processo ter enviado equipes ao local em
duas ocasiões, sendo que em uma delas, no dia 11/08/2017, os
técnicos informam falta de pressão na água encanada, corroborando
com a narrativa dos autores que disseram que a partir do dia 10/08
até o dia 14/08 a água chagava, mas sem força para subir à caixa
d’agua, obrigando os requerentes a buscar o item essencial por
meio de baldes.
No período de falta de água, os requerentes informam ter pleiteado
fornecimento de carro pipa para que a caixa d’agua fosse
abastecida. Todavia, a requerida não comprovou ter acatado essa
medida emergencial que visaria amenizar o transtorno sofrido pelo
usuário.
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A responsabilidade da empresa ré deve ser decidida sob o abrigo da
responsabilidade objetiva, uma vez que se trata de concessionária
de serviço público, e a relação entre as partes é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, haja vista ser típica a relação
de consumo, de modo que compete à requerida comprovar que
não é sua responsabilidade pelo ressarcimento dos danos, em que
pese, apesar de ser caso de responsabilidade objetiva, subsistirem
inalterados alguns pressupostos para se configurar o dever de
indenizar, a saber: o dano e o nexo de causalidade.
A requerida, portanto, responde pelos danos causados a seus
usuários, desde que comprovados o dano e o nexo de causalidade,
a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva
do consumidor, o que aqui não se verifica. A demora para o
restabelecimento do serviço essencial ultrapassou o razoável
Comprovado está o nexo causal entre o dano experimentado pela
autora.
Não se trata de mera eventualidade, uma vez que a interrupção
durou longo período. A responsabilidade avulta pela falha do
serviço verificada não só em razão da interrupção, mas também da
falta de restabelecimento em curto espaço de tempo, o que firma o
nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo requerente
e a conduta da requerida.
Resta fixar o valor da indenização, que é a tarefa mais árdua em
se tratando de indenização por dano moral, uma vez que a um só
tempo lidamos com duas grandezas absolutamente distintas, uma
imaterial (o abalo sofrido) e outra material (o dinheiro).
Compatibilizar o abalo à honra objetiva com um valor monetário
que, de alguma forma, represente não um pagamento, mas um
lenitivo, é muito difícil.
A jurisprudência tem oferecido alguns critérios para quantificar
o valor do dano moral, havendo entendimento majoritário no
sentido de que se leve em consideração a intensidade da ofensa,
a capacidade financeira do ofensor e condição econômica do
ofendido, de forma que a reparação não represente a ruína para o
devedor, nem constitua fonte de enriquecimento sem causa para o
credor, devendo ser estabelecida criteriosamente.
No presente caso concreto, considerando a condição econômica
da autora, bem como a repercussão do ocorrido, a culpa grave da
requerida e a capacidade financeira desta, fixo o dano moral no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Entretanto, vê-se que o contrato de fornecimento de água encanada
foi firmado entre a requerida e a primeira requerente. O dano moral
deve ser indenizado pela ré somente em relação a esta, pois a
relação jurídica foi firmada entre eles.
Embora o segundo requerente alegue ter sofrido os danos
decorrentes da falta de água, não deve ser indenizado pela ré, já
que é estranho à relação contratual que obrigava a requerida a
realizar o fornecimento regular de água encanada.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL para o fim de CONDENAR a requerida a pagar à
primeira requerente R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos
morais, acrescido de correção monetária e juros legais de 1% (um
por cento) ao mês a partir da presente condenação (Súmula 362,
Superior Tribunal de Justiça).
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7008264-65.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ALEXANDRE BRITO DA SILVA
Endereço: Rua Humberto Correia, - de 1385/1386 ao fim, São João
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-712
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO MELO
NOGUEIRA - RO0002827
Parte requerida: Nome: ROBINSON CARDOSO MACHADO
YALUZAN
Endereço: Rua Senador Álvaro Maia, 1306, - de 1266/1267 a
1644/1645, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-270
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: FELIPE GODINHO
CREVELARO - RO7441
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais promovida por
Alexandre Brito da Silva em face de Robinson Cardoso Machado
Yaluzan.
Consta dos autos que o requerido figurou como relator em um
processo disciplinar movido em desfavor do requerente junto ao
Conselho Regional de Medicina de Rondônia.
O requerente alega que o voto proferido pelo requerido foi
permeado por inverdades e parcialidades, causando prejuízo a sua
reputação. Alega que foram mencionados fatos relativos a outros
procedimentos investigatórios em que a culpa do requerente não
havia sido configurada.
Questionou, também, o MÉRITO da DECISÃO proferida, pois havia
se baseado em provas de veracidade duvidosa, como notícias de
jornais eletrônicos.
Analiso, primeiramente, a alegação de ilegitimidade passiva
aventada pela parte requerida, que, no presente caso, deve ser
acolhida posto que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
de que o agente público não tem legitimidade para figurar no polo
passivo de ação de responsabilidade civil objetiva, fundamentada
no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para evitar delongas,
vejamos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART.
37 DA MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
AGENTE PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO
DA FUNÇÃO. DECRETO DE INTERVENÇÃO. O § 6º do artigo 37
da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas
jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito
privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder,
objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato
ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade
de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo
DISPOSITIVO constitucional consagra, ainda, dupla garantia:
uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória
contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que
preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a
possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra
garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente
responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a
cujo quadro funcional se vincular. Recurso extraordinário a que se
nega provimento” (RE 327.904, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira
Turma, DJ 8.9.2006 – grifos nossos).
Assim, acolho a preliminar de Ilegitimidade passiva arguida pela
segunda requerida, a fim de, em relação a esta, extinguir o feito
sem resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Sem custas e honorários por se tratar de DECISÃO no primeiro
grau de jurisdição dos Juizados Especiais.
Intime-se da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado, arquivemse os autos.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7007633-24.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: CAIRO RODRIGO DA SILVA CUQUI
Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 3074, - de 3032 a 3104 - lado
par, Roque, Porto Velho - RO - CEP: 76804-440
Nome: CLEIDIANE FONSECA NOGUEIRA
Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 3074, - de 3032 a 3104 - lado
par, Roque, Porto Velho - RO - CEP: 76804-440
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: IULSF ANDERSON
MICHELON - RO8084
Advogado do(a) REQUERENTE: IULSF ANDERSON MICHELON
- RO8084
Parte requerida: Nome: PIZZARIA E LANCHONETE PEPPERONI
Endereço: Rua João Goulart, 2602, - de 2293/2294 a 2612/2613,
São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-050
Nome: MARCIO LEMOS PEREIRA
Endereço: Rua João Goulart, 2602, - de 2293/2294 a 2612/2613,
São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-050
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais provida por
Cairo Rodrigo da Silva Cuqui e Cleidiane Fonseca Nogueira em
face de Pizzaria e Lanchonete Pepperoni e Márcio Lemos Pereira.
Consta dos autos que os requerentes, e mais alguns amigos,
foram atraídos ao estabelecimento comercial requerido (primeiro
requerido) por conta de um propaganda que depois se mostrou
enganosa.
Na placa dizia que na compra de uma pizza tamanho família o
cliente ganharia um refrigerante de 1 (um) litro, caso optasse por
comer na pizzaria. Os requerente pediram três pizzas, mas quando
foram realizar o pagamento, perceberam que os três refrigerantes
que pediram haviam sido cobrados.
Os requerentes protestaram pelo cumprimento do anúncio, mas o
segundo requerente (dono da pizzaria) teria dito que a propaganda
não tinha validade em feriados, embora isso não estivesse escrito
na propaganda.
Uma viatura da polícia militar fio chamada ao local para obrigar a
devolução do valor pago a maior – R$ 15,00 (quinze reais) – sob pena
de prisão do segundo requerente. Após isso, o valor foi devolvido,
segundo os requerentes de modo ríspido. O segundo requerente
teria chamado o valor devolvido de esmola dos autores.
Nenhum dos requeridos veio à audiência de conciliação, nem
apresentaram defesa, pelo que aplico a revelia ao caso.
No entanto, a revelia não impede o magistrado de apreciar
livremente as provas e alegações autorais, aplicando a justiça ao
caso, de acordo com as leis e princípios legais.
O Código de Processo Civil no art. 373, I, expressamente diz que
cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.
Mesmo que exista relação de consumo entre os litigantes, a prova
dos destratos deve ser produzida por quem alega, sob pena
de imposição de produção de prova negativa ao outro lado da
demanda.
Analisando a narrativa feita pelos autores, não é possível ver
excesso algum praticado pelos requeridos na conversa que tiveram.
Evidentemente todos os envolvidos estavam consideravelmente
nervosos e nesses casos o tom de voz elevado é comum. Mas
nenhum palavra que visasse atingir a honra dos requerentes
comprovadamente foi dita pelos requeridos.
Em relação à propaganda, como dito nos autos, após o segundo
requerido ser confrontado com o erro no anúncio, e a insistência
dos requerentes, devolveu os R$ 15,00 (quinze reais) pagos a
mais. Nesse ponto, o dano cessou, ou seja, foi reparado.
Em suma, os acontecimentos descritos no processo não tiveram o
condão de atingir direitos da personalidade dos requerentes.
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Assim, tendo bem em mente todo o argumentado acima, JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado por Cairo Rodrigo
da Silva Cuqui e Cleidiane Fonseca Nogueira em face de Pizzaria e
Lanchonete Pepperoni e Márcio Lemos Pereira.
DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução de MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários na forma da Lei 9.099/95.
Intimem-se as partes desta SENTENÇA. Com o trânsito em julgado
deverá o cartório providenciar o regular arquivamento dos autos.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7018285-03.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: PABLO SILVA FREIRE
Endereço: Rua Anunciação, 2925, Nacional, Porto Velho - RO CEP: 76802-140
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS
EMMANUEL PINI - RO0004265
Parte requerida: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA
III - NAO PADRONIZADO
Endereço: Rua Iguatemi, 151, - lado ímpar, Itaim Bibi, São Paulo SP - CEP: 01451-011
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: CAUE TAUAN DE
SOUZA YAEGASHI - SP357590
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.
Verifica-se que a parte requerente, Pablo Silva Freire, pleiteia
indenização por suposto dano moral sofrido por conta de uma
negativação realizada pela requerida, Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Multisegmentados NPL Ipanema III – Não
Padronizado.
A requerida, em sua defesa, alega que o requerente possui débito,
referente a um contrato estabelecido entre o autor e o Banco
Santander, que depois de inadimplido, foi cedido ao requerido.
Requereu, por fim, a improcedência dos pedidos.
A questão merece uma análise profunda.
O direito brasileiro abriga a possibilidade de ocorrência de cessão
de um crédito.
Todavia, é imprescindível a demonstração da ocorrência da
cessão do crédito por meio da juntada do comprovante de cessão
devidamente assinado. Tal documento não consta do processo, e
não foi anexado pela parte requerida em contestação.
Aplico ao caso o disposto no art. 373, II, do CPC que impõe à
parte requerida o dever de trazer aos autos fatos impeditivos,
modificativos ou extintos do direito do autor.
Há que dizer, ainda, que absurda a alegação da requerida de que
somente o banco Santander tem acesso ao Termo de Cessão.
Como em qualquer contrato, ainda mais os que envolvem grandes
somas de dinheiro, é praxe todas as partes envolvidas terem cópia
do pacto firmado. Em outras ações envolvendo a mesma matéria a
requerida trouxe o referido documento.
Assim, ficam de pé as alegações autorais de negativação indevida,
pois não fora comprovado a cessão do crédito apontado pela
requerida.
Com relação ao dano moral, entende-se pacificamente nos
corredores jurídicos que estão consubstanciados nos próprios
fatos que causaram aborrecimentos e constrangimentos ao
jurisdicionado. Trata-se de sensação e, portanto, direito subjetivo
que se projeta de várias formas nas diferentes pessoas que
compõem o meio social.
“Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que
o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade
do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só
justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao
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lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada
a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre
das regras da experiência comum.
O fato de ter a parte autora que experimentar o sentimento de ser
considerado devedora quando na verdade não deve nada, é por si
só capaz de ensejar dano moral, sem mencionar no desgosto de ver
seu nome inscrito nos cadastros de maus pagadores, impedindo a
realização de compras no mercado.
Na mensuração do quantum indenizatório, acompanho o seguinte
entendimento da jurista e Magistrada Helena Elias:
“O princípio da exemplaridade foi recentemente adotado na
jurisprudência do STJ. Luiz Roldão de Freitas Gomes defende,
em sede doutrinária, a aplicação de tal princípio. Após afirmar
que, ‘sob a égide da atual Carta Magna, a reparação dos danos
morais é ampla e desprovida de limitações, que não sejam as
decorrentes de sua causalidade’, anota que, com a expressa
previsão constitucional, aquela reparação ganhou autonomia,
‘deixando de ter por fundamento exclusivamente a culpa, que
inspirava uma de suas FINALIDADE s: servir de exemplaridade
ao infrator. Em consulta ao dicionário Aurélio, encontra se, para o
verbete exemplaridade, o significado de ‘qualidade ou caráter de
exemplar’. Exemplar, por seu turno, é aquilo ‘que serve ou pode
servir de exemplo, de modelo’. O critério de exemplaridade parece
estar apto a substituir o dano punição do ofensor na avaliação do
dano moral, por oferecer a vantagem se amoldar, com maior grau de
adequação e aceitabilidade, ao ordenamento jurídico pátrio, sem o
inconveniente, apontado por Humberto Theodoro Júnior, de ensejar
uma pena sem prévia cominação legal. Em recente acórdão, da
relatoria do Min. Luiz Fux, o STJ adotou expressamente o princípio
da exemplaridade, ao assentar que a ‘fixação dos danos morais
deve obedecer aos critério da solidariedade e da exemplaridade,
que implica na vaporação da proporcionalidade do quantum e na
capacidade econômica do sucumbente”.
Assim, considerando todo o abordado acima, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para DECLARAR inexistente o
débito negativado pela parte requerida, e CONDENAR o requerido,
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentados
NPL Ipanema III – Não Padronizado, a pagar ao requerente, Pablo
Silva Freire, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
indenização por danos morais, com juros e correção monetária a
partir da data de registro desta SENTENÇA no sistema Pje.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7008294-03.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ALEXANDRE BRITO DA SILVA
Endereço: Rua Humberto Correia, - de 1385/1386 ao fim, São João
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-712
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO MELO
NOGUEIRA - RO0002827
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Parte requerida: Nome: CLEITON CÁSSIO BACH
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1947, Sala 112, Areal, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-366
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: FELIPE GODINHO
CREVELARO - RO7441
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais promovida por
Alexandre Brito da Silva em face de Cleiton Cássio Bach.
Consta dos autos que o requerido figurou como relator em um
processo disciplinar movido em desfavor do requerente junto ao
Conselho Regional de Medicina de Rondônia.
O requerente alega que o voto proferido pelo requerido foi
permeado por inverdades e parcialidades, causando prejuízo a sua
reputação. Alega que foram mencionados fatos relativos a outros
procedimentos investigatórios em que a culpa do requerente não
havia sido configurada.
Questionou, também, o MÉRITO da DECISÃO proferida, pois havia
se baseado em provas de veracidade duvidosa, como notícias de
jornais eletrônicos.
Analiso, primeiramente, a alegação de ilegitimidade passiva
aventada pela parte requerida, que, no presente caso, deve ser
acolhida posto que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
de que o agente público não tem legitimidade para figurar no polo
passivo de ação de responsabilidade civil objetiva, fundamentada
no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para evitar delongas,
vejamos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART.
37 DA MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
AGENTE PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO
DA FUNÇÃO. DECRETO DE INTERVENÇÃO. O § 6º do artigo 37
da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas
jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito
privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder,
objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato
ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade
de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo
DISPOSITIVO constitucional consagra, ainda, dupla garantia:
uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória
contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que
preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a
possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra
garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente
responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a
cujo quadro funcional se vincular. Recurso extraordinário a que se
nega provimento” (RE 327.904, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira
Turma, DJ 8.9.2006 – grifos nossos).
Assim, acolho a preliminar de Ilegitimidade passiva arguida pela
segunda requerida, a fim de, em relação a esta, extinguir o feito
sem resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Sem custas e honorários por se tratar de DECISÃO no primeiro
grau de jurisdição dos Juizados Especiais.
Intime-se da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado, arquivemse os autos.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7010383-47.2015.8.22.0601
Parte requerente: Nome: MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS
SANTOS
Endereço: FORQUETA, 303, CASA 29, AREAL DA FLORESTA,
Porto Velho - RO - CEP: 76808-650
Advogado (a): Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO
ARAUJO DOS SANTOS - RO0000846
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Parte requerida: Nome: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS
S.A
Endereço: Avenida Thomaz Alberto Whately, Jardim Jóquei Clube,
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14078-550
Advogado (a): Advogado do(a) EXECUTADO: MATHEUS
EVARISTO SANTANA - RO0003230
SENTENÇA
Trata-se de Embargos à Execução de Viação Itapemirim S/A em
face de bloqueio judicial de Id 15238514 promovido por provocação
de Marcos Antônio Araújo dos Santos.
A execução se formou primeiramente em face Passaredo Linhas
Aéreas. No entanto, como não esta não pagou a dívida de forma
voluntária, nem em execução, o embargado, após ler notícias
em vários jornais eletrônicos que apontavam a uma fusão entre
a Passaredo e a empresa embargante, solicitou bloqueio via
Bacenjud nas contas bancárias da Itapemirim.
Sustenta a parte embargante que nunca teve nenhum envolvimento
com a Passaredo. Confirmou, no entanto, que por um tempo
tiveram negociações estritamente verbais para uma fusão entre
as empresas. Mas, houve descumprimento de obrigações pela
Passaredo que motivaram o encerramento das negociações.
Analisando o processo, percebo que diferentemente do que foi
dito pelo embargante foram feitos somente dois bloqueios em suas
contas: um de R$ 3.000,00 (três mil reais) e outro de R$ 1.449,87
(um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete
centavos). O bloqueio de R$ 5.162,98 (cinco mil, cento e sessenta
e dois reais e noventa e oito centavos) foi feito em conta bancária
da Passaredo.
A parte embargante, mesmo depois de intimada para apresentar
documentação escrita que comprovasse o descumprimento de
obrigações da Passaredo como motivo para a descontinuação
das conversas, não os apresentou, sob a justificativa de que não
existiam, já que as negociações foram todas de forma oral.
Não é crível que isso realmente tenha sido dessa forma. A notícia da
fusão entre as empresas foi informada em vários jornais eletrônicos,
inclusive noticiando o projeto de ampliação das cidades a serem
atendidas após a compra de novas aeronaves.
Quando do desfazimento do negócio, os jornais disseram que foi
alegado descumprimento de obrigações firmadas em contrato.
Sabe-se que a fusão de duas empresas com grande capital como
a Passaredo e a Itapemirim sempre são feitos por meio escrito,
gerando obrigações formais para cada um deles a fim de que o
negócio por fim de concretize. Não é razoável acreditar que as
conversas foram todas informais, sem documentação.
Aliás, quando da execução a notícia de que se tinha era a fusão
entre as empresas, notícia essa pública e confirmada por várias
fontes. Assim, entendo que o embargado não agiu de má-fé, sendo
os bloqueios realizados legais.
Dessa forma, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas no MÉRITO
JULGO-OS IMPROCEDENTES, confirmando todos os atos de
bloqueio (Id 13769595) e levantamento das quantias penhoradas
(Id 14489194).
Em relação ao bloqueio de Id 15238514, como foi feito em conta
bancária de titularidade da empresa Passaredo Linhas Aéreas, e
esta já foi intimada para se manifestar no Id 15262228 mas nada
falou, defiro a expedição de Alvará de Levantamento da quantia
bloqueada pela parte credora ( Marcos Antônio Araújo dos Santos)
e advogados com produração.
Intime-se as partes sobre o julgamento dos Embargos.
Sem custas e honorários.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7010383-47.2015.8.22.0601
Parte requerente: Nome: MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS
SANTOS
Endereço: FORQUETA, 303, CASA 29, AREAL DA FLORESTA,
Porto Velho - RO - CEP: 76808-650
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Advogado (a): Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO
ARAUJO DOS SANTOS - RO0000846
Parte requerida: Nome: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS
S.A
Endereço: Avenida Thomaz Alberto Whately, Jardim Jóquei Clube,
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14078-550
Advogado (a): Advogado do(a) EXECUTADO: MATHEUS
EVARISTO SANTANA - RO0003230
SENTENÇA
Trata-se de Embargos à Execução de Viação Itapemirim S/A em
face de bloqueio judicial de Id 15238514 promovido por provocação
de Marcos Antônio Araújo dos Santos.
A execução se formou primeiramente em face Passaredo Linhas
Aéreas. No entanto, como não esta não pagou a dívida de forma
voluntária, nem em execução, o embargado, após ler notícias
em vários jornais eletrônicos que apontavam a uma fusão entre
a Passaredo e a empresa embargante, solicitou bloqueio via
Bacenjud nas contas bancárias da Itapemirim.
Sustenta a parte embargante que nunca teve nenhum envolvimento
com a Passaredo. Confirmou, no entanto, que por um tempo
tiveram negociações estritamente verbais para uma fusão entre
as empresas. Mas, houve descumprimento de obrigações pela
Passaredo que motivaram o encerramento das negociações.
Analisando o processo, percebo que diferentemente do que foi
dito pelo embargante foram feitos somente dois bloqueios em suas
contas: um de R$ 3.000,00 (três mil reais) e outro de R$ 1.449,87
(um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete
centavos). O bloqueio de R$ 5.162,98 (cinco mil, cento e sessenta
e dois reais e noventa e oito centavos) foi feito em conta bancária
da Passaredo.
A parte embargante, mesmo depois de intimada para apresentar
documentação escrita que comprovasse o descumprimento de
obrigações da Passaredo como motivo para a descontinuação
das conversas, não os apresentou, sob a justificativa de que não
existiam, já que as negociações foram todas de forma oral.
Não é crível que isso realmente tenha sido dessa forma. A notícia da
fusão entre as empresas foi informada em vários jornais eletrônicos,
inclusive noticiando o projeto de ampliação das cidades a serem
atendidas após a compra de novas aeronaves.
Quando do desfazimento do negócio, os jornais disseram que foi
alegado descumprimento de obrigações firmadas em contrato.
Sabe-se que a fusão de duas empresas com grande capital como
a Passaredo e a Itapemirim sempre são feitos por meio escrito,
gerando obrigações formais para cada um deles a fim de que o
negócio por fim de concretize. Não é razoável acreditar que as
conversas foram todas informais, sem documentação.
Aliás, quando da execução a notícia de que se tinha era a fusão
entre as empresas, notícia essa pública e confirmada por várias
fontes. Assim, entendo que o embargado não agiu de má-fé, sendo
os bloqueios realizados legais.
Dessa forma, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas no MÉRITO
JULGO-OS IMPROCEDENTES, confirmando todos os atos de
bloqueio (Id 13769595) e levantamento das quantias penhoradas
(Id 14489194).
Em relação ao bloqueio de Id 15238514, como foi feito em conta
bancária de titularidade da empresa Passaredo Linhas Aéreas, e
esta já foi intimada para se manifestar no Id 15262228 mas nada
falou, defiro a expedição de Alvará de Levantamento da quantia
bloqueada pela parte credora ( Marcos Antônio Araújo dos Santos)
e advogados com produração.
Intime-se as partes sobre o julgamento dos Embargos.
Sem custas e honorários.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.

Advogado (a): Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO
ARAUJO DOS SANTOS - RO0000846
Parte requerida: Nome: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS
S.A
Endereço: Avenida Thomaz Alberto Whately, Jardim Jóquei Clube,
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14078-550
Advogado (a): Advogado do(a) EXECUTADO: MATHEUS
EVARISTO SANTANA - RO0003230
SENTENÇA
Trata-se de Embargos à Execução de Viação Itapemirim S/A em
face de bloqueio judicial de Id 15238514 promovido por provocação
de Marcos Antônio Araújo dos Santos.
A execução se formou primeiramente em face Passaredo Linhas
Aéreas. No entanto, como não esta não pagou a dívida de forma
voluntária, nem em execução, o embargado, após ler notícias
em vários jornais eletrônicos que apontavam a uma fusão entre
a Passaredo e a empresa embargante, solicitou bloqueio via
Bacenjud nas contas bancárias da Itapemirim.
Sustenta a parte embargante que nunca teve nenhum envolvimento
com a Passaredo. Confirmou, no entanto, que por um tempo
tiveram negociações estritamente verbais para uma fusão entre
as empresas. Mas, houve descumprimento de obrigações pela
Passaredo que motivaram o encerramento das negociações.
Analisando o processo, percebo que diferentemente do que foi
dito pelo embargante foram feitos somente dois bloqueios em suas
contas: um de R$ 3.000,00 (três mil reais) e outro de R$ 1.449,87
(um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete
centavos). O bloqueio de R$ 5.162,98 (cinco mil, cento e sessenta
e dois reais e noventa e oito centavos) foi feito em conta bancária
da Passaredo.
A parte embargante, mesmo depois de intimada para apresentar
documentação escrita que comprovasse o descumprimento de
obrigações da Passaredo como motivo para a descontinuação
das conversas, não os apresentou, sob a justificativa de que não
existiam, já que as negociações foram todas de forma oral.
Não é crível que isso realmente tenha sido dessa forma. A notícia da
fusão entre as empresas foi informada em vários jornais eletrônicos,
inclusive noticiando o projeto de ampliação das cidades a serem
atendidas após a compra de novas aeronaves.
Quando do desfazimento do negócio, os jornais disseram que foi
alegado descumprimento de obrigações firmadas em contrato.
Sabe-se que a fusão de duas empresas com grande capital como
a Passaredo e a Itapemirim sempre são feitos por meio escrito,
gerando obrigações formais para cada um deles a fim de que o
negócio por fim de concretize. Não é razoável acreditar que as
conversas foram todas informais, sem documentação.
Aliás, quando da execução a notícia de que se tinha era a fusão
entre as empresas, notícia essa pública e confirmada por várias
fontes. Assim, entendo que o embargado não agiu de má-fé, sendo
os bloqueios realizados legais.
Dessa forma, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas no MÉRITO
JULGO-OS IMPROCEDENTES, confirmando todos os atos de
bloqueio (Id 13769595) e levantamento das quantias penhoradas
(Id 14489194).
Em relação ao bloqueio de Id 15238514, como foi feito em conta
bancária de titularidade da empresa Passaredo Linhas Aéreas, e
esta já foi intimada para se manifestar no Id 15262228 mas nada
falou, defiro a expedição de Alvará de Levantamento da quantia
bloqueada pela parte credora ( Marcos Antônio Araújo dos Santos)
e advogados com produração.
Intime-se as partes sobre o julgamento dos Embargos.
Sem custas e honorários.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7010383-47.2015.8.22.0601
Parte requerente: Nome: MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS
SANTOS
Endereço: FORQUETA, 303, CASA 29, AREAL DA FLORESTA,
Porto Velho - RO - CEP: 76808-650

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7019703-73.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ELCIO RIGOLON
Endereço: Avenida Rio de Janeiro, - de 4000 a 4578 - lado par,
Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-050
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Advogado (a):Advogado do(a) REQUERENTE: ABNER VINICIUS
MAGDALON ALVES - RO9232
Parte requerida: Nome: GOL LINHAS AÉREAS
Endereço: Praça Linneu Gomes, GOL, Campo Belo, São Paulo SP - CEP: 04626-020
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERIDO: BERNARDO
AUGUSTO GALINDO COUTINHO - RO0002991, MARCIO
VINICIUS COSTA PEREIRA - RJ0084367
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Considerando que as partes firmaram acordo, HOMOLOGO-O,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, regendo-se pelas
próprias cláusulas e condições, JULGANDO, por conseguinte e nos
moldes do art. 487, III, b do Código de Processo Civil, EXTINTO
O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, devendo o cartório
expedir o necessário e, após arquivar imediatamente o processo,
pois a SENTENÇA homologatória transita em julgado de imediato
(art. 41, LF 9.099/95).
Fica, contudo, ressalvada a hipótese de desarquivamento em caso
de inadimplência e concomitante requerimento da parte credora.
Cumpra-se com as cautelas e movimentações de praxe, não
havendo necessidade de intimação dos acordantes.
Autorizo, desde já, a expedição de alvará para levantamento em
prol da parte autora.
Sem custas.
Porto Velho/RO, data do registro.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7003494-29.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS 9
Endereço: Rua Oswaldo Ribeiro, S/N, Socialista, Porto Velho - RO
- CEP: 76829-210
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: LAYANNA MABIA
MAURICIO - RO0003856
Parte requerida: Nome: DEUSILENE DE SOUSA BARROS
Endereço: Rua Oswaldo Ribeiro, 9235, Bloco O, Apartamento 404,
Socialista, Porto Velho - RO - CEP: 76829-210
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da lei (art. 38, LF 9.099/95).
Cuida a espécie de Ação de Cobrança, em que a parte Autora,
Residencial Cidade de Todos IX, pede a condenação da parte Ré,
Deuzilene de Souza Barros, na importância de R$ 3.871,65 (três
mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos),
corrigidos monetariamente e com juros legais, referente a cotas
condominiais.
A parte requerida, devidamente citada, do dia, hora e local,
(movimento Id 18050540), não compareceu a audiência de Tentativa
conciliação, conforme ata de audiência de conciliação. Com sua
ausência, impõe-se a aplicação do artigo 20, da Lei 9.099/95, uma
vez que o mais forte efeito da revelia é tornar incontroverso o fato
narrado na inicial em prejuízo do faltoso.
Verifico que o caso em tela encontra guarida no ordenamento
jurídico, devendo a parte ré arcar com o pedido reclamado pela
Parte Autora como forma de evitar o enriquecimento sem causa
(Código Civil, art. 884).
Todavia, como na Convenção de Condomínio não tem a previsão
de cobrança de percentual a título de honorários advocatícios, bem
ainda ao fato de não haver a condenação dessa verba no primeiro
grau de jurisdição dos Juizados Especiais, do valor da condenação
será retirado o montante referente aos honorários advocatícios.
A verba do advogado deverá, no caso, ser paga pela própria parte
contratante.
Assim, POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste,
com fulcro nas disposições legais já mencionadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, formulado pela
parte autora, já qualificada, CONDENANDO a parte requerida a
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pagar o valor de R$ 3.239,03 (três mil, duzentos e trinta e nove
reais e três centavos), acrescido de correção monetária (tabela do
site do TJRO) desde o ajuizamento da ação e juros legais desde a
data da citação válida.
Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7018033-97.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ALICE MIRANDA LUZEIRO DA SILVA
Endereço: Rua Che Guevara, 8885, Socialista, Porto Velho - RO CEP: 76829-164
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: ALBINO MELO
SOUZA JUNIOR - RO0004464
Parte requerida: Nome: GOL Linhas Aéreas, VRG Linhas Aéreas
S/A
Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, sn, - de 6320/6321
ao fim, Aeroporto, Porto Velho - RO - CEP: 76803-250
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERIDO: BERNARDO
AUGUSTO GALINDO COUTINHO - RO0002991, MARCIO
VINICIUS COSTA PEREIRA - RJ0084367
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais promovida por
Alice Miranda Luzeiro da Silva em face de Gol Linhas Aéreas S/A.
Consta dos autos que a parte requerente tinha passagem aérea
com a ré de Porto Velho/RO ao Rio de Janeiro/RJ saindo no dia
08/03/2018 às 04h35, chegando no mesmo dia às 11h00. Todavia,
por questões climáticas o voo foi cancelado. O embarque foi
reprogramado para 3 (três) horas depois.
A empresa requerida em defesa alegou necessidade de
readequação da passagem da autora por conta de más condições
climáticas, ou seja, ocorrência de caso fortuito, fora de seu alcance
de resolução.
Consigno, por oportuno, que a questão deve ser analisada à
luz do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele
inerentes, não se aplicando as disposições do Código Brasileiro de
Aeronáutica – CBA, sendo a matéria já pacificada nas discussões
jurídicas há alguns anos (REsp 740968/RS, STJ).
O cerne da demanda reside basicamente na falta de administração
e má execução dos serviços contratados e prestados pela ré.
A requerida alegou, mas não provou a ocorrência de más condições
climáticas para a decolagem no dia 08/03/2018.
Em pesquisa em site de notícias relacionadas a tempo e temperatura
pela
Internet
(https://www.accuweather.com/pt/br/portovelho/35941/march-weather/35941 monyr=3/1/2018&view=table)
é possível ver que no dia dos fatos não houve chuva em Porto
Velho. Assim, pelo menos um motivo bem comum de impedimento
de decolagens foi descartado.
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Com relação ao dano moral, neste caso, restou configurado, pois é
certo que a parte autora sofreu aborrecimentos e transtornos que
extrapolam a normalidade ou o que é corriqueiro, principalmente
porque tinha a empresa ré o dever de boa prestação dos serviços
contratados, incluindo o de pontualidade.
A respeito desse assunto, transcrevo o seguinte:
“CONSUMIDOR.
TRANSPORTE
AÉREO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CDC. CANCELAMENTO DO VÔO. TRATAMENTO INADEQUADO
AOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUZIDO O QUANTUM
INDENIZATÓRIO. Havendo cancelamento de vôo, após horas
de espera, e permanecendo o passageiro sem informações
adequadas, bem como sem acomodação satisfatória, durante o
feriado de carnaval, aguardando a decolagem para enfim confirmarse a frustração da viagem, está-se inequivocamente diante de
tratamento inadequado ao consumidor, o que configura o abalo
moral e a necessidade de reparação pela empresa de transporte
aéreo. Responsabilidade objetiva do transportador aéreo. Dano
moral configurado. Quantum reduzido. Recurso parcialmente
provido. Unânime”. (Recurso Cível Nº 71001546464, Primeira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro
Cavalli Junior, Julgado em 27/03/2008).
Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.
Nessa seara, para se configurar o dever de indenizar, basta a
existência concorrente de dois elementos: a) o dano efetivo, moral
e/ou patrimonial; e, b) o nexo causal entre o defeito do serviço e a
lesão sofrida pelo consumidor.
Em resumo, presentes os pressupostos da responsabilidade
civil objetiva – prestação inadequada de serviço, dano e nexo de
causalidade, com fundamento nos artigos 20 e 22 do Código de
Defesa do Consumidor deve ser afirmada a obrigação de indenizar
do agente causador do dano, que no caso, é a empresa ré.
Em se tratando da valoração da indenização, adotam-se os critérios
informados pela doutrina e jurisprudência, com destaque para a
análise do binômio necessidade-possibilidade, atento ao grau de
culpa, extensão do dano e efetiva compensação pelo injusto sofrido,
além do fator desestímulo, evitando-se, contudo, o enriquecimento
ilícito.
Considerando que o autor comprovou satisfatoriamente a existência
de ato ilícito cometido pela ré, que é fato constitutivo de seu direito,
cabia a esta última, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC,
comprovar a legitimidade do ato, como fato impeditivo do direito
alegado, o que não o fez.
Com efeito, concluo que a narrativa do autor merece acolhimento,
acarretando as consequências jurídicas aplicáveis ao caso, uma
vez que ela certamente confiou, como, aliás, confiam a maioria
das pessoas, que, com a passagem comprada e o voo marcado,
viajaria sem maiores problemas, como fora previsto.
Além do mais, a atividade de transporte é concessão do Poder
Público, que impõe ao concessionário a responsabilidade objetiva
pelos prejuízos causados ao passageiro (artigo 37, CF). Somente
exclui esta responsabilidade, a culpa exclusiva da vítima, o que
evidentemente não é o caso.
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência
dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às
consequências do fato, servir como desestímulo para a prática
de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade
financeira do obrigado a indenizar, de forma que o quantum que
não implique em enriquecimento indevido do ofendido. Referido
valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz.
O aborrecimento sofrido pela parte autora foi significativo, como
abordado em linhas acima, no entanto entendo que o dano
experimentado pela autora foi somente pelo fato de ter de suportar
a falta de resolução em um tempo razoável dos problemas pela
empresa aérea, não havendo nenhum prejuízo de perda de
compromisso urgente.
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A condenação nestas circunstâncias deve ter também caráter
pedagógico, mesmo porque atinge grande coletividade de pessoas,
e beneficia economicamente sobremaneira as empresas que agem
dessa forma, ou seja, com descaso demasiado.
Portanto, diante das circunstâncias do caso, que acarretaram
consideráveis transtornos á autora, fixo a indenização pelos danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que entendo
justa e razoável para servir de lenitivo ao transtorno sofrido pela
demandante, bem como tem o caráter de prevenir condutas
semelhantes por parte da ré.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial formulado
pela parte autora e CONDENO a ré Gol Linhas Aéreas S/A a pagar
a parte autora, Alice Miranda Luzeiro da Silva, a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de
juros e correção monetária a partir da publicação desta DECISÃO,
consoante precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7009536-94.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA
CAVALCANTE
Endereço: Rua Tabajara, 824, apt 102, Panair, Porto Velho - RO CEP: 76801-348
Advogado (a): Advogado: PAULO BARROSO SERPA OAB:
RO0004923 Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: MARIA MARTA
Endereço: Rua Tabajara, 824, APT 902, Panair, Porto Velho - RO
- CEP: 76801-348
Advogado (a): Advogado: ERNANDES VIANA DE OLIVEIRA OAB:
RO0001357 Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76804-120
DESPACHO
Acolho a justificativa e designo nova audiência de instrução e
julgamento para o dia 5 de setembro de 2018 às 8h20, a ser realizada
na sede deste Juízo, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061,
esquina com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto VelhoRO (SALA DE AUDIÊNCIA DO 3º JEC - 1º ANDAR), devendo as
partes produzirem provas quanto aos fatos controvertidos, no ato
da audiência de instrução e julgamento.
Na oportunidade, as partes poderão trazer as provas que pretendem
produzir, inclusive testemunhais, até o máximo de três para cada
parte, na forma do art. 33 e 34 da Lei 9.099/95.
INTIMEM as partes.
Serve este DESPACHO como comunicação/MANDADO /intimação
(Provimento 001/2017 CGJ/RO).
Cumpra-se
Porto Velho, data inserida no movimento.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7018065-05.2018.8.22.0001
REQUERENTE: HECTOR SYLVIO PERES
Advogados do(a) REQUERENTE: AURIMAR LACOUTH DA SILVA
- RO0000602, LUIZ ANTONIO REBELO MIRALHA - RO0000700
REQUERIDO: MARCOS FABIANO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 3º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 3º Juizado Especial Cível Data:
12/09/2018 Hora: 10:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 27 de julho de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7015951-93.2018.8.22.0001
REQUERENTE: CAMILA SUAREZ ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: JETER BARBOSA MAMANI RO0005793
REQUERIDO: CLARO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 3º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento do 3º
Juizado Esp Cível Data: 05/09/2018 Hora: 09:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 27 de julho de 2018.
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4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7027859-50.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MARIA DA PAZ XIMENES AIRES
Endereço: Rua Coqueiro, 4498, - de 4418/4419 ao fim, Nova
Esperança, Porto Velho - RO - CEP: 76822-390
Advogados do(a) REQUERENTE: ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN RO0004545, FLAVIA FERNANDA DA SILVA MARTINS - RO9550
Parte requerida: Nome: SABEMI SEGURADORA SA
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1083, - de 945 a 1355 - lado
ímpar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-097
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
A autora pretende a concessão de tutela antecipada para a
suspensão de cobranças a título de previdência privada em
seu contracheque. Entretanto, considerando que há notícia da
existência de contrato de empréstimo ativo, entendo necessária a
prévia oitiva da parte adversa para firmar o convencimento quanto
à probabilidade do direito ou ao perigo de dano.
Ante o exposto, deixo para analisar o pedido de tutela de urgência
de natureza antecipada após manifestação da requerida.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e
recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95),
bem como incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

165

OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7004342-16.2018.8.22.0001
REQUERENTE: CAROLINA MARIA ALVES RIBEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: BRASIL VEÍCULO E CIA DE SEGUROS BB AUTO
SEGURO
Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO PESSOA ROCHA PE29650
Intimação
SENTENÇA
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
ALEGAÇÃO DA AUTORA: Sustenta que a requerida se nega
a cumprir o contrato avençado entre as partes e pretende a
condenação da empresa na obrigação de reparar o veículo
sinistrado mediante a cobrança de franquia no valor de R$ 90,00,
além de indenização pelos alegados danos morais.
ALEGAÇÕES DA RÉ: Alega que a franquia de R$90,00 se refere tão
somente a reparos no para-choques, não cobrindo a substituição
da peça. Sustenta que não incidiram danos morais na espécie e
requer a improcedência da demanda.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A incontroversa relação jurídica
existente entre as partes apresenta natureza consumerista, de
forma que a lide deve ser resolvida sob a ótica do CDC. Ademais,
o feito demanda o julgamento antecipado da lide, pois trata-se de
matéria eminentemente de direito.
Na hipótese, constata-se a existência da avaria no para-choque,
bem como a previsão, no campo Franquias da apólice de seguros,
da cobrança de R$ 90,00 relativa à peça indicada (id 16045900 –
pág 6). No recitado documento não há qualquer delimitação quanto
ao serviço coberto pela franquia, se reparo ou substituição. Há, tão
somente, a simples e clara indicação de que a franquia relativa ao
para-choque é de R$ 90,00.
Neste ponto, não se há de olvidar que o CDC garante ao consumidor
o direito básico à informação adequada e clara (art. 6º, III), bem
como prevê que os contratos não obrigarão os consumidores “se
não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de
seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos
de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance” (art.
46).
Ademais, tratando-se de evidente contrato de adesão, “as
cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor
deverão ser redigidas com destaque, permitindo a sua imediata e
fácil compreensão” (art. 54, §4º).
Desta feita, é mister reconhecer que competia à ré o ônus de
comprovar tanto a existência da cláusula limitativa, quanto à efetiva
informação à consumidora, ônus do qual não se desincumbiu. Com
efeito, não demonstrou a ré que a cláusula limitativa transcrita na
contestação é parte do negócio jurídico entabulado com a autora.
Assim, a despeito da tese defensiva, da leitura da apólice não é
possível concluir-se que a franquia de R$90,00 seria referente tão
somente à hipótese de reparos nas peças indicadas, podendo-se
inferir, inclusive, que há cobertura para a substituição da peça.
Diante do caso sob análise, mister aplicar o disposto no art. 47
do CDC, para interpretar as cláusulas contratuais de maneira mais
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favorável ao consumidor, a fim de condenar a requerida à cobertura
do sinistro, garantindo a substituição do para-choque mediante o
pagamento da franquia de R$ 90,00 pela autora.
O pedido de indenização por danos morais, todavia, merece
improcedência, uma vez que dos fatos descritos não remanesce
direito à indenização. O descumprimento contratual não é hipótese
de dano moral puro (in re ipsa), cabendo à autora demonstrar a
ocorrência de desdobramentos negativos à sua honra e imagem,
ônus do qual não se desincumbiu.
É preciso ter presente que a ocorrência do dano moral decorre
da ofensa significativa e há sofrimentos que, embora causem
certo desconforto às pessoas, não preenchem os pressupostos
da responsabilidade civil, dada a sua insignificância jurídica. Na
espécie, é impossível divisar ofensa à honra da autora ou qualquer
outro bem imaterial.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6o, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos
conste, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
formulado por CAROLINA MARIA ALVES RIBEIRO em face de
BRASIL VEÍCULO E CIA DE SEGUROS BB AUTO SEGURO,
partes qualificadas nos autos, e, em consequência, CONDENO
a requerida a proceder à substituição do para-choque do veículo
indicado na apólice, mediante o prévio pagamento da franquia de
R$90,00 por parte da autora. A obrigação deverá ser cumprida em
15 (quinze) dias a contar do pagamento da franquia ou do trânsito
em julgado da presente, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO, sob
pena de multa a ser fixado pelo juízo.
Assim, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7013963-37.2018.8.22.0001
REQUERENTE: WALDENEIDE DE ARAUJO CAMARA
Advogado do(a) REQUERENTE: WALDENEIDE DE ARAUJO
CAMARA - RO0002036
REQUERIDO: TIM CELULAR S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: FELIPE GAZOLA VIEIRA
MARQUES - RO0006235, RUBENS GASPAR SERRA SP0119859
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da Lei Federal n.
9.099/95).
Alegações da parte autora: Sustenta que o débito é indevido.
Requereu a inexistência do débito e a indenização pelo dano
moral suportado e a repetição do indébito, sob o argumento de
que efetuou a migração para outra Operadora e que não deixou
nenhum débito pendente com a requerida.
Alegações da parte requerida: Informou que o débito é devido e
decorreu de utilização de serviços de dados em roaming internacional
entre os dias 01/11/2017 a 10/11/2017, conforme fatura anexa com
a defesa e no mesmo valor contestado pela autora (R$629,10).
Requereu, em síntese, a improcedência da demanda.
Das provas e fundamentos: A questão deve ser examinada
efetivamente à luz do Código Civil e do Código de Defesa do
Consumidor e aos princípios a eles inerentes, mais especificamente
da relação contratual.
E, nesse ponto, analisando todo o conjunto probatório encartado
nos autos, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento
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do pedido inicial, uma vez que a requerida era credora dos valores
cobrados em desfavor da autora, conforme bem esclarecido e
demonstrado nos autos, que indicou utilização de dados de roaming
internacional utilizado pela autora.
Nota-se que a fatura juntada com a defesa apresenta o mesmo
valor questionado no pedido inicial, de modo que competia
eminentemente à autora a fiel demonstração de que os valores
eram indevidos, rebatendo-se os argumentos expostos pela
empresa, deixando-se de cumprir o mister do art. 373, I, do CPC.
Como a autora não rebateu pontualmente as provas trazidas, há que
se acolher como verídica a justificativa, informação e documentos
prestados pela empresa requerida, de modo que autorizou-se o
exercício regular de direito de cobrar e exigir valores pelo serviço
contraprestado, conforme detalhado na defesa. A parte autora,
mesmo com a oportunidade de apresentar a réplica, apenas fez
remissivas ao pedido inicial.
Assim sendo, o pedido de indenização pelos alegados danos
extrapatrimoniais não procede, tendo a ré agido legitimamente e
sem qualquer conduta ofensiva e passível de responsabilização
civil. A empresa depende do pagamento dos serviços prestados
aos usuários para sua mantença, restando legítimas as ações de
cobrança.
É certo que a inversão do ônus da prova consagrada no art. 6º,
VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou produção
mínima de provas pela parte que invoca o direito material, de
modo que não há como conferir a verossimilhança necessária às
afirmações da inicial.
A falta de melhor instrução do pedido prejudicou a parte autora,
que deve arcar com o respectivo ônus, como de fato já arcou.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, torno sem efeito a tutela antecipada deferida no ID
17859695 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado
por WALDENEIDE DE ARAÚJO CÂMARA, já qualificado na inicial,
em face de TIM CELULAR S/A, isentando-o da responsabilidade
civil reclamada.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se e CUMPRA-SE.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 19589629
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7013707-94.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ALINE SUMECK BOMBONATO, FABRICIO DA
COSTA BENSIMAN
Advogado do(a) REQUERENTE: FABRICIO DA COSTA BENSIMAN
- RO0003931
Advogado do(a) REQUERENTE: FABRICIO DA COSTA BENSIMAN
- RO0003931
REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE
VIAGENS SA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOS
SANTOS VISEU - SP0117417
Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA
LEITE - MT007413O
Intimação

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1.995.
ALEGAÇÕES DOS AUTORES: Sustentam que compraram
passagens aéreas de ida e volta por intermédio da requerida CVC,
mas cancelaram a passagem de volta, no entanto discordam do
valor oferecido pela requerida Azul.
ALEGAÇÕES DA RÉ CVC: Inicialmente, suscita ilegitimidade
passiva sob o argumento de que é intermediadora. No MÉRITO,
sustenta ausência de responsabilidade civil e culpa exclusiva de
terceiro. Assevera que repassou à Companhia aérea o requerimento
de rescisão do autor.
ALEGAÇÕES DA RÉ AZUL LINHAS AÉREAS: Argui ilegitimidade
passiva ao argumento de que não concorreu para o evento danoso.
No MÉRITO, aponta que os autores não compareceram ao
embarque gerando além das taxas pagas com relação ao assento
AZUL, taxas de no show.
PRELIMINAR: Considerando os documentos acostados aos autos,
verifica-se que a ré CVC faz intermediação entre consumidores
e fornecedores, onde se realizou o contrato de compra e venda
das passagens aéreas, tendo auferido lucro pelo negócio jurídico
realizado. Desse modo, não pode se eximir de responsabilidade
a empresa que oferece aos seus clientes um produto ou serviço,
sobre o qual aufere lucro, especialmente quando sua atividade
revela efetiva participação na cadeia de acontecimentos que
fundamentam a pretensão veiculada na inicial.
Outrossim, a requerida Azul aéreas possui legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda, vez que é a responsável pela
execução do contrato de transporte.
Assim, rejeito as preliminares arguidas e passo ao MÉRITO da
causa.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Tratando-se de relação de consumo,
aplicam-se ao caso as regras do CDC.
De acordo com as provas dos autos, resta comprovada a relação
contratual entre as partes e o ponto controvertido é a legitimidade
da retenção do valor e a responsabilidade pelos alegados danos.
Pois bem.
Os autores informaram que compraram passagens aéreas com
assentos especiais de ida e volta de Porto Velho/RO a Cabo Frio/
RJ, mas decidiram cancelar a volta. Entretanto, a requerida CVC
não informou o cancelamento à Companhia Aérea, o que ocasionou
o chamado “no show”, motivo pelo qual não foram gerados créditos
para que fossem utilizados na compra do novo bilhete. Afirmam
que tiveram que comprar passagens de volta com o valor integral
adicionando os valores dos assentos especiais.
Com efeito, efetivamente, os autores comprovam que solicitaram o
cancelamento da passagem de volta no dia 28/12/2018, por meio
de conversas de aplicativo e áudio com a requerida agência de
viagem.
Contudo, ao que tudo indica, a agência de viagem não comprovou
nos autos que comunicou a companhia aérea do pedido de
cancelamento da viagem de retorno dos autores, que poderia
implicar no afastamento de sua responsabilidade civil.
Assim, o que se conclui é que houve uma total falha de comunicação
entre a companhia aérea e a agência de viagem, que certamente
causou prejuízo material aos autores, posto que tiveram que pagar
passagens de retorno pelo valor integral e, ainda, pagar novamente
os assentos especiais.
Ressalta-se que os autores não podem ser penalizados por falhas
de comunicação entre as requeridas. Até porque ambas atuam em
parceria e assumem o risco da atividade.
Desta feita, as requeridas respondem solidariamente pelos
danos causados aos autores decorrentes de falhas de ambas na
comunicação e na prestação do serviço, consoante inteligência do
art. 25, parágrafo 1º do CDC.
Resta, portanto, clarividente o dever de restituir das requeridas,
no que concerne o valor da passagem de volta, bem como dos
assentos especiais pagos pelos trechos não utilizados.
Entretanto, é devido a retenção prevista em contrato, posto
que foram os autores, por mera liberalidade, que solicitaram o
cancelamento.
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Desta feita, de acordo com o contrato de Id. 17505149, e a data do
pedido de cancelamento com 08 (oito) dias antes do embarque, é
devida a multa de 10% mais a taxa de serviço de intermediação de
15% (Cláusula 4.2 do referido contrato).
Por conseguinte, considerando o valor pago pelo trecho de volta
(R$ 1.723,45 – 25%), tem-se que deve ser restituído aos autores
o montante de R$ 1.292,59 mais os valores correspondentes aos
assentos especiais de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) não
utilizados, pagos conforme bilhete de Id.17505162.
Quanto ao pedido de restituição em dobro, mesma sorte não assiste
os autores, já que não demonstrado pagamento indevido (Art. 42,
parágrafo único, CDC), e ainda, não restou demonstrada a má-fé
na conduta das empresas que justifique a devolução em dobro,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no AREsp 269.915/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 17/05/2013).
Assim, procedente é o pedido dos autores para as requeridas
restituírem a quantia de R$ 1.542,59 (mil, quinhentos e quarenta e
dois reais e cinquenta e nove centavos).
No tocante ao pedido de indenização por danos morais, este deve
ser julgado improcedente. Ainda que se reconheça que a conduta
das requeridas tenham ocasionado incômodos aos autores, pela
análise dos autos se extrai que estes não ultrapassaram a esfera
do mero aborrecimento cotidiano, posto que não há comprovação
de que lhe fora infligido sofrimento tamanho que reverberasse em
sua higidez mental ou física. E simples aborrecimentos, dissabores
e incômodos não ensejam indenização por dano moral.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial formulado por ALINE SUMEK BOMBONATO e
FABRÍCIO DA COSTA BENSIMAN em face de CVC BRASIL
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A e AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S/A, partes qualificadas, e, por via de
consequência, CONDENO as requeridas, solidariamente, a
pagarem aos autores a quantia de R$ 1.542,59 (mil, quinhentos
e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), referente
ao dano material, acrescido de juros de 1% ao mês e correção
monetária, com índices do TJRO, desde o ajuizamento da ação.
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Certificado o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523, do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, não sendo
aplicável a parte final do §1° do referido artigo, no que tange à
condenação em honorários advocatícios, conforme Enunciado 97
do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG).
Havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial,
desde logo fica autorizado o levantamento, independente de nova
CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 19594030
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
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Processo nº 7010610-86.2018.8.22.0001
REQUERENTE: SERGIO ROGERIO MARCIAO
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO ADOLFO ANEZ
MENACHO - RO0004296
REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CLUBE VIDA
SUL AMERICA DO NORTE
Advogado
do(a)
REQUERIDO:
MAURICIO
MARQUES
DOMINGUES - SP175513
Advogado do(a) REQUERIDO: PAMELA NATALIA COSTA
MOREIRA - RO7529
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Alegações da parte autora: Sustenta que os descontos são indevidos
e que JAMAIS firmou contrato com os requeridos. Requereu a
repetição do indébito e indenização pelo dano moral suportado.
Alegações da requerida MAPRFE: Informou que a única relação
com o requerente ocorreu há quase dez anos, tendo sido alcançada
pelo prazo prescricional elencado no art. 206, do CC. Requereu,
em síntese, a improcedência da demanda.
Alegações da requerida CLUBE VIDA: Suscita preliminar de
ilegitimidade passiva. Requereu improcedência do pedido em
razão da relação contratual firmada entre as partes. Requereu a
improcedência da demanda.
Da preliminar: inicialmente afasto a preliminar suscitada, ao passo
que a requerida apresentou prova da relação jurídica firmada com
o autor, competindo ao Juízo, análise do conjunto probatório, cujo
momento oportuno é a análise do MÉRITO. Rejeito a preliminar.
Quando a prejudicial do MÉRITO, merece acolhida o pedido da
requerida, ao passo que a prova de relação entre o autor e a
primeira requerida ocorreu há mais de dez anos e para discussão
deste contrato de seguro, deveria ser respeitado o art. 206, §1º, do
CC. Assim, deve ser acolhida a prejudicial para julgar o pedido do
autor em desfavor da MAPFRE como improcedente.
Das provas e fundamentos: A questão deve ser examinada
efetivamente à luz do Código Civil e do Código de Defesa do
Consumidor e aos princípios a eles inerentes, mais especificamente
da relação contratual.
E, nesse ponto, analisando todo o conjunto probatório encartado
nos autos, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento
do pedido inicial, uma vez que, diferente do alegou o autor, existe
relação jurídica entre as partes. Prova disso são os contratos
juntados com a defesa e não impugnados pelo autor.
Assim, resta incontroverso que a parte autora realmente realizou/
efetivou negócio jurídico contratual com a parte requerida,
autorizando desconto em seu contracheque decorrente de contrato
de seguro, de modo que competia eminentemente aquele a fiel
demonstração de que os valores eram indevidos, rebatendo-se
os argumentos expostos pela empresa, deixando-se de cumprir o
mister do art. 373, I, do CPC.
Como a parte autora não rebateu pontualmente as provas trazidas,
há que se acolher como verídica a justificativa, informação
e documentos prestados pela parte requerida, de modo que
autorizou-se o exercício regular de direito de cobrar e exigir valores
pelo serviço contraprestado, conforme detalhado na defesa.
Simplesmente alegar que não reconhece o débito não é prova
suficiente para declarar inexistente a relação contratual, a repetição
do indébito e muito menos fundamentar um pedido de dano moral.
É certo que a inversão do ônus da prova consagrada no art. 6º,
VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou produção
mínima de provas pela parte que invoca o direito material, de
modo que não há como conferir a verossimilhança necessária às
afirmações da inicial.
A falta de melhor instrução do pedido prejudicou a parte autora,
que deve arcar com o respectivo ônus, como de fato já arcou.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado
por SERGIO ROGÉRIO MARCIÃO, já qualificado na inicial, em
face de MAPFRE VIDA S/A, isentando-o da responsabilidade civil
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reclamada, nos termos do art. 206, §1º, do CC. Ainda, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado por SERGIO ROGÉRIO
MARCIÃO em desfavor de CLUBE VIDA SUL AMERICA DO
NORTE, qualificada nos autos.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se e CUMPRA-SE.
Serve a presente como comunicação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7029094-52.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: DAHIAN SANTOS JARDIM
Endereço: Rua Abunã, 2270, - de 2160 a 2482 - lado par, São João
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-762
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO JARBAS MOURA DE
SOUZA - RO0001246
Parte requerida: Nome: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
Endereço: Banco Bradesco S.A., Rua Benedito Américo de Oliveira,
s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Em que pese a inicial recepção da demanda pelo sistema, nota-se
que o polo ativo é integrado por menor incapaz e, além isso, ambos
os requerentes estão representados por sua genitora, hipóteses
não admitidas pela Lei n. 9.099/95 (arts. 8º e 9º).
Desta forma, intime-se a parte autora para que emende a inicial,
adotando as providências necessárias, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7010575-63.2017.8.22.0001.
REQUERENTE: VALNEI ESTEVAO DE JESUS PAULA.
REQUERIDO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
S/A,
ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
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A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7013985-32.2017.8.22.0001.
EXEQUENTE: SORAIA LIRA DA SILVA.
EXECUTADO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
S/A,
ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: ANDREY CAVALCANTE DE
CARVALHO - RO000303B, GUSTAVO CLEMENTE VILELA SP0220907, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
Advogados do(a) EXECUTADO: ANDREY CAVALCANTE DE
CARVALHO - RO000303B, GUSTAVO CLEMENTE VILELA SP0220907, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7008991-24.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: GYNNY STTEDLER FRANCELINO
GUIMARAES
Endereço: Rua Geraldo Siqueira, 3225, - de 3101 a 3427 - lado
ímpar, Caladinho, Porto Velho - RO - CEP: 76808-237
Nome: MARIA RITA BERTO DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Geraldo Siqueira, 3225, - de 3101 a 3427 - lado
ímpar, Caladinho, Porto Velho - RO - CEP: 76808-237
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA HELOISA BISCA
BERNARDI - RO0005758, GUSTAVO BERNARDO HADAMES
BERNARDI MONTEIRO - RO0005275
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA HELOISA BISCA
BERNARDI - RO0005758, GUSTAVO BERNARDO HADAMES
BERNARDI MONTEIRO - RO0005275
Parte requerida: Nome: AMERON ASSISTENCIA MEDICA E
ODONTOLOGICA RONDONIA S/A
Endereço: Avenida Calama, 2635, - de 2531 a 2835 - lado ímpar,
Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-883
Nome: PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 1223, - de 969 a 1223 - lado
ímpar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-123
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827
Advogado do(a) REQUERIDO: KARINNY DE MIRANDA CAMPOS
- RO0002413
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DOS AUTORES: Sustentam que a ré teria
negado indevidamente a cobertura para exame de tomografia e
procedimento cirúrgico, ambos de urgência, mesmo já tendo sido
cumprida a carência exigida. Asseveram que por conta da negativa,
tiveram que custear exame particular, despesas hospitalares e
honorários médicos para a cirurgia. Requerem declaração de
inexigibilidade de dívida, restituição da quantia paga, repetição de
indébito e reparação em danos morais.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA AMERON – ASSISTÊNCIA
MÉDICA E ODONTÓLOGICA DE RONDÔNIA S/A: Suscita
preliminar de impugnação da gratuidade da justiça, e no MÉRITO
afirma que não decorreu o período de carência que finda em
28/12/2017, de forma que a negativa se afigura legítima. Aduz que
em planos hospitalares em situações de emergência, o atendimento
durante os períodos de carência pode ser limitado às primeiras
12 horas e ultrapassado esse período, caso haja necessidade de
internação, a cobertura cessa e as despesas passam a correr por
conta do paciente, situação esta a retratada na inicial. Destaca
que o carimbo de urgência/emergência anexo da exordial, provém
de atendimento no pronto-socorro. Pretende a improcedência dos
pedidos, inclusive quanto aos alegados danos morais, uma vez que
não teria praticado ato ilícito.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA PLURAL GESTÃO EM PLANOS
DE SAÚDE: Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, e no
MÉRITO, argumenta pela inaplicabilidade do código do consumidor,
inexistência de elementos caracterizadores de culpa e de nexo de
causalidade vez que a negativa foi dada pela operadora. Destaca
a distinção entra a data da assinatura do contrato e do início da
vigência do benefício. Assevera que o cancelamento do plano se
deu por inadimplemento contratual, inexistindo defeito na prestação
do serviço.
RÉPLICA: Observa ausência de impugnação específica acerca
do marco inicial do início da contagem de carência. Defende ter
iniciado o prazo de carência a partir da data de início da vigência
do contrato em 31/05/2017. E que mesmo se não houvesse o
cumprimento da carência, o caso do requerente foi classificado como
de urgência/emergência, pois assim que deu entrada no Hospital,
foi encaminhado no mesmo dia à UTI. Aduz pela inaplicabilidade
da Resolução CONSU n 13/98, vez que o caso dos autos refere-se
a situação de urgência.
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PRELIMINARES: Deve ser afastada a preliminar de gratuidade
ao passo que o acesso aos Juizados Especiais independerá, em
primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou
despesas, consoante dispõe o art. 54 da Lei n. 9.099/95, sendo
despicienda tal impugnação.
Saliente-se que o pedido de gratuidade poderá ser analisado no
momento da interposição do recurso inominado, momento oportuno
para análise de tal impugnação.
De mesma ordem a tese sustentada pela requerida Plural, vez que
a pretensão condenatória está assentada na conduta considerada
irregular da requerida Ameron, operadora do plano de assistência à
saúde, a qual possui como administradora de benefícios a requerida
Plural, circunstância que estabelece a responsabilidade solidária e,
por via de consequência, a legitimidade de ambas para a causa,
artigos 7º, PÚ e 14, ambos do CDC.
Assim, rejeito as preliminares e passo ao exame do MÉRITO.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Os autos retratam a existência
de relação de consumo, sobre a qual incidem as regras do CDC.
Neste sentido, súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplicase o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde.”.
Realizada a instrução, as partes informaram não ter provas a
produzir.
Nestes autos é incontroversa a existência de relação jurídica entre
as partes, bem como da negativa de cobertura para exame de
tomografia TC ABDOME TOTAL (ABDOME SUPERIOR, PELVE
COM CONTRASTE) id. 16805747 e do procedimento denominado
colecistectomia, sob o fundamento de que não teria transcorrido o
prazo de carência.
Com efeito, consta no contrato id. 16805742, data da solicitação em
31/05/2017, com recibo id. 16805745 pago no mesmo dia, e início
do benefício em 05/07/2017, devidamente preenchido e assinado
pelo contratante, não havendo que se falar em desconhecimento
quanto ao termo inicial para aferição de carência.
Ainda que haja divergência à data informada na carteirinha do plano
de saúde id. 18313980, 01/07/2017, não houve o cumprimento
da carência exigida tomando como base qualquer uma das duas
datas, seja a do contrato ou a da carteira.
Contudo, verifica-se do documento anexado ao id. 16805747 que
a médica que acompanhava o autor constatou a necessidade de
realização do procedimento em caráter de urgência, carimbo em
evidência. Veja-se, portanto, que o quadro de urgência se encontra
devidamente caracterizado, uma vez que atestado pelo profissional
competente.
Desse modo, uma vez verificada a urgência, a carência a que
o autor estaria submetido seria de apenas 24 (vinte e quatro)
horas (art. 12, V, c, da Lei n. 9.656/1998) – a qual já se havia
implementado em 02/07/2017 - sendo ilegítima a negativa de
cobertura do procedimento.
Ademais, argumento de que em planos hospitalares há limitação
de 12 horas em situações emergenciais caso seja necessário
internação não merece prosperar, vez que abusivo qualquer
cláusula nesse sentido, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA
DE COBERTURA - LIMITAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA.
CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA. 1. Considera-se abusiva a cláusula
contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação
hospitalar do segurado, pois, a limitação do tratamento às
primeiras 12 horas da emergência, deixa o consumidor em posição
nitidamente desfavorável em relação ao fornecedor, encontrando
óbice no enunciado da Súmula 302/STJ. 2. A recusa indevida da
operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a
que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever
de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento
do estado de aflição e angústia do paciente. Razão pela qual a
SENTENÇA deve ser mantida. 3. Recurso de apelação improvido.
(TJ-DF 00033849820168070014 DF 0003384-98.2016.8.07.0014,
Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 07/02/2018, 7ª
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Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 26/02/2018.
Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)
Logo, diante da reconhecida abusividade, afastada, na espécie a
Resolução CONSU nº 13/98:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA.––
PRAZO DE CARÊNCIA. RESOLUÇÃO CONSU Nº 13. –LIMITE
DE 12 HORAS.– ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS
MORAIS. VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO, ATENDENDO-SE AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 054574217.2016.8.05.0001, Relator (a): Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto,
Primeira Câmara Cível, Publicado em: 27/03/2018 )(TJ-BA - APL:
05457421720168050001, Relator: Lidivaldo Reaiche Raimundo
Britto, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2018)
Portanto, observado a injusta recusa de cobertura, deverá a parte
autora receber o valor desembolsado na forma simples no importe
de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), pois não restou
evidenciado qualquer má-fé atribuível às requeridas.
Desta feita, evidenciado a injusta negativa de cobertura de
procedimentos de urgência, nota-se que a conduta da requerida
Ameron deixou o autor desassistido em um momento delicado,
ante à sua condição de saúde, sendo presumível a grave angústia
e frustração as quais fora submetido.
Neste contexto, nota-se que houve ofensa aos direitos de
personalidade da parte autora, consistindo em legítimo dano moral.
Neste sentido:
Plano de saúde. Carência. Procedimento cirúrgico negado. Situação
de emergência. Dano moral.
O período de carência contratualmente estipulado em contratos
de seguro-saúde não prevalece em situações emergenciais. A
injusta recusa de plano de saúde à cobertura securitária enseja
reparação por dano moral. (APELAÇÃO, Processo nº 701277429.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Juiz Adolfo Theodoro
Naujorks Neto, Data de julgamento: 17/11/2017)
Presente o dano moral, devem ser observados os parâmetros
norteadores do valor da indenização, quais sejam, a capacidade
econômica do agente, as condições sociais do ofendido, o grau de
reprovabilidade da conduta, bem como a proporcionalidade. Assim,
justo a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de
modo a disciplinar as requeridas e compensar o sofrimento da
parte autora.
No entanto, entendo que não subsiste o pedido de declaração de
inexigibilidade de dívida, pois não houve cobrança indevida, não se
negando a contratação. Ocorre que com a recusa de atendimento e
cobertura, o segurado teve que arcar com despesas que deviam ter
sido cobertas pelo plano, sendo pertinente a restituição e reparação
em danos morais.
Esta é a DECISÃO que mais justa se revela para o caso concreto,
nos termos do art. 6º da LF 9099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido inicial formulado por GYNNY STTEDLER
FRANCELINO GUIMARAES e MARIA RITA BERTO DE OLIVEIRA
em face de AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
RONDONIA S/A e PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE
LTDA, partes qualificadas, para CONDENAR as rés a pagar aos
autores, solidariamente:
a) o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), a título de
danos materiais pelo valor pago, corrigido monetariamente do
efetivo pagamento e com juros legais da citação válida;
b) a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos
morais, acrescida de correção monetária e juros legais a partir da
publicação dessa DECISÃO, segundo precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Com o trânsito em julgado, as partes devedoras deverão efetuar o
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pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que as executadas, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, suas
impugnações, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE nº
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do
CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio
de depósito judicial, desde logo fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
DECISÃO / TUTELA DE URGÊNCIA
Processo n.: 7028815-66.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ROBERTA GONCALVES MENDES
Endereço: Avenida Rio Madeira, 5770, - de 5626 a 5780 - lado par,
Nova Esperança, Porto Velho - RO - CEP: 76822-150
Advogado do(a) REQUERENTE: JOANNES PAULUS DE LIMA
SANTOS - RO0004244
Parte requerida: Nome: BANCO BRADESCO SA
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 741, - até 379/380, Centro,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-012
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
A parte autora informa na exordial que desde maio do corrente ano
não lhe foi entregue a 2ª via do seu cartão pelo banco requerido.
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional,
constitui-se em faculdade conferida ao juiz que, em respeito
aos critérios definidos em lei, decidirá acerca da conveniência
da medida, sendo-lhe permitido a qualquer tempo revogá-la ou
modificá-la.
No caso em análise, a urgência decorre da relação estabelecida
entre as partes, de onde provém a probabilidade do direito e a falta
de cartão físico tolhe o correntista, não podendo utilizar livremente
toda a gama de serviços que contratou, aí inserindo-se o perigo de
dano.
Os requisitos legais para a concessão antecipada da tutela
jurisdicional, especialmente a verossimilhança da alegação, estão
presentes nos autos.
Isto posto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela
provisória urgente (antecipada) reclamada pela parte demandante,
e, por via de consequência, DETERMINO que o banco requerido
promova o ENVIO no endereço da requerente/correntista, da 2ª via
do cartão conta corrente nº 0085050-0, agência 1294-7, dentro do
prazo máximo de 15 (quinze dias) a contar da respectiva citação/
intimação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais),
até o limite indenizatório de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências
e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da L.F.
9.099/95), bem como incluindo a possibilidade de inversão do ônus
da prova.
Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a)
de Justiça citar e intimar as partes da presente DECISÃO, bem
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como da audiência de conciliação designada para o dia 10/09/2018
16:00, no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho/RO.
A ausência da parte autora implicará em extinção do feito, com
condenação em custas processuais e a da parte ré importará em
revelia e presunção dos fatos alegados na petição inicial. As partes
deverão comunicar a alteração de seus endereços, entendendo-se
como válida a intimação enviada para o endereço constante do
feito.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 25 de julho de 2018.
JUIZ Guilherme Ribeiro Baldan
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, com Avenida Jorge Teixeira, nº 3061,
Bairro Embratel, CEP: 76820-842, Porto Velho/RO
Processo n.: 7041245-84.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: HELDER ALVES DOS SANTOS
Endereço: Rua Guiana, 2904, bloco K - apto 3, Embratel, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-749
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Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO LOPES COELHO
- RO0000678
Parte requerida: Nome: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE
ARAUJO
Endereço: Avenida Farquar, 3460, RESIDÊNCIA E EVS
HERBALIFE, Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-432
DESPACHO
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor justificar sua
ausência à solenidade, sob pena de extinção do feito com
condenação em custas e despesas processuais.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho/RO,data inserida na movimentação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7038633-13.2016.8.22.0001
Parte requerente: Nome: VALMIR RAFAEL DE SOUZA
Endereço: Rua Parangato, 4101, Jardim Santana, Porto Velho RO - CEP: 76828-672
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELVIS DIAS PINTO - RO0003447
Parte requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4173, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Advogados do(a) EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462, DANIEL PENHA DE
OLIVEIRA - MG0087318
DESPACHO
Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em prol
da parte credora/exequente, assim como os acréscimos devidos,
intimando-a para retirar a ordem no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o decêndio sem qualquer manifestação, transfira o
numerário para conta única e centralizadora do Tribunal de Justiça
de Rondônia, conforme Provimento 016/2010 PR-TJ/RO.
Certificado o levantamento dos valores, e em nada sendo requerido,
conclusos para extinção.
Serve como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7014767-05.2018.8.22.0001
REQUERENTE: GLICIA LAILA GOMES OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: PRYSCILA LIMA ARARIPE RO7480, MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO7238, GLICIA
LAILA GOMES OLIVEIRA - RO6899
REQUERIDO: THALES COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
USADOS - ME
Advogados do(a) REQUERIDO: ROMULO BRANDAO PACIFICO
- RO8782, BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO RO0004251
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento do 4º
Juizado Esp Cível Data: 18/09/2018 Hora: 11:00
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OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7033517-89.2017.8.22.0001.
REQUERENTE: MOISES DE OLIVEIRA.
REQUERIDO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
S/A,
ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE DE
CARVALHO - RO000303B, GUSTAVO CLEMENTE VILELA SP0220907, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE DE
CARVALHO - RO000303B, GUSTAVO CLEMENTE VILELA SP0220907, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
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Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7021744-47.2017.8.22.0001.
REQUERENTE: ELENFRANCE CARDOSO DA SILVA DINIZ,
FABIO DE TARSIO DINIZ RAMOS.
REQUERIDO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
S/A,
ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE DE
CARVALHO - RO000303B
Advogado do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE DE
CARVALHO - RO000303B
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
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DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7024789-25.2018.8.22.0001
REQUERENTE: JOSELIA MARIA SARAIVA MOREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MOEMA ALENCAR MOREIRA RO0006824
REQUERIDO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
13/09/2018 Hora: 16:40
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
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na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7013772-89.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ALDENIR SILVEIRA FAGUNDES
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIO CESAR BORGES DA
SILVA - RO0008560
REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
Intimação
SENTENÇA
ALEGAÇÕES DO(A) REQUERENTE: Sustenta ter sofrido danos
morais em razão da excessiva espera em fila de banco.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Argumenta que não há provas do
tempo de espera, que o banco disponibiliza meios alternativos para
o pagamento e que não houve o atendimento da senha n. 0039 no
caixa naquela data. Pretende a improcedência da demanda.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A questão deve ser examinada à
luz do CDC, vez que se trata de relação de consumo. Ademais, é
caso de julgamento antecipado do MÉRITO, ante à desnecessidade
de produção de novas provas, mormente quando as partes
informam que não há provas a produzir e requerem o julgamento
do feito no estado em que se encontra (id 19012602).
Na hipótese, o autor juntou aos autos a senha de n. 0039, emitida
junto à Agência 2167 às 09:39 do dia 16/02/2018, bem como o
comprovante do pagamento da fatura de cartão de crédito realizado
naquela data, às 10:50:31 no terminal n. 100 (id 17512630).
O réu, por sua vez, junta o extrato de atendimentos realizados na
Ag. 2167, no qual se constata que no dia 16/02/2018 não houve
atendimento da senha n. 0039 no terminal n. 100 (id 18626831).
Oportunizado, na audiência de conciliação o autor fez remissivas ao
pedido inicial, deixando de impugnar o documento e as informações
constantes da defesa.
Pois bem. Analisando todo o conjunto probatório encartado nos
autos, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento do
pedido inicial, uma vez que a parte requerente não conseguiu
comprovar o fato constitutivo de seu direito.
Com efeito, o autor apresenta a senha de n. 0039 com o objetivo
de comprovar o início da espera que, alega, teria perdurado por
1h11min. No entanto, restou demonstrado que a senha anexada
pelo autor não foi utilizada para atendimento naquela data e naquele
terminal, de forma que o documento não pode ser considerado apto
a fazer prova do horário de entrada na fila de espera.
Neste contexto, é de se concluir que o requerente não logrou êxito
em comprovar a espera em fila de banco por tempo superior ao
previsto em lei, ônus que lhe é imputável, nos termos do art. 373,
I, do CPC.
Por oportuno, ressalte-se que ainda houvesse espera superior
ao tempo fixado em lei municipal, o não cumprimento de tal
norma, por si só, não enseja obrigatoriamente ofensa moral.
Para configurar a ofensa seria necessário fossem atingidos os
bens constitucionalmente protegidos como a honra e a dignidade
humanas, o que não restou provado.
Improcede, por conseguinte, o pedido indenizatório, porquanto não
há conduta ofensiva passível de responsabilização civil, na forma
dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
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Esta é a DECISÃO mais justa e equânime para o presente caso.
DISPOSITIVO: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos
conste, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por
ALDENIR SILVEIRA FAGUNDES em face de BANCO BRADESCO
SA, partes qualificadas, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
JUIZ Guilherme Ribeiro Baldan
Assinado eletronicamente por: GUILHERME RIBEIRO BALDAN
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7007074-67.2018.8.22.0001
REQUERENTE: DIANA FREIRE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALBERTO JUNIOR DE SOUZA
CALDEIRA - RO8411
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei Federal n.
9.099/95.
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Afirma que o requerido inscreveu
indevidamente o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Em réplica rebate os pontos da defesa, reforçando os pedidos da
exordial.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Argumenta pela legitimidade da
cobrança, inocorrência de vício que invalide o negócio jurídico
firmado ou irregularidade/ilicitude em sua conduta e inexistência
de dano moral por falta de provas. Pede a improcedência dos
pedidos.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de litígio decorrente
de relação de consumo, razão pela qual aplica-se o CDC ao caso
vertente.
Ademais, sendo o juiz o destinatário das provas, entendo tratarse de hipótese de julgamento antecipado do MÉRITO, ante à
desnecessidade de produção de novas provas.
In casu, a parte autora alega não reconhece o débito (cheque
especial) junto à requerida e comprova a negativação de seu
nome nos órgãos restritivos de crédito, desincumbindo-se do ônus
probatório que lhe cabia, cumprindo com o mister do art. 373, I, do
CPC, uma vez que não se pode exigir do consumidor a produção
de prova negativa (não contratação).
De outro lado, o ônus da prova da legalidade da negativação
competiria à empresa ré, que detém – ou deveria deter - os registros
concernentes à sua atividade.
No entanto, a requerida não produziu qualquer prova inequívoca
da existência de vínculo contratual, do débito ou de excludente de
responsabilidade, não logrando êxito em comprovar a legitimidade
da inscrição, deixando de apresentar fato modificativo, impeditivo
ou extintivo do direito da demandante, consoante art. 373, II, do
CPC.
Desse modo, deve ser declarada a inexistência/inexigibilidade
do débito de R$ 301,64, que originou a negativação do nome da
autora.
E assim, diante da reconhecida inexistência/inexigibilidade do
débito, resta claro que a inscrição do nome da requerente nos
órgãos de proteção ao crédito se deu de forma ilegítima.
Neste contexto, cabe-nos a análise quanto à configuração dos
alegados danos morais.
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Compulsando os autos, nota-se que há outra negativação em
nome da autora, constatando-se que precede a inscrição discutida
nestes autos. Assim, não resta caracterizada a ocorrência de danos
morais, nos termos da Súmula 385 do STJ, sendo improcedente o
pedido de indenização por danos morais.
Esta é a DECISÃO que mais justa se revela para o caso concreto,
nos termos do art. 6º da LF 9.099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido inicial formulado por DIANA FREIRE SOUZA em
face de BANCO DO BRASIL S.A. partes qualificadas, e, por via de
consequência, DECLARO a inexistência/inexigibilidade do débito
vencido em 05/01/2018 e que originou a inscrição do nome da
autora nos órgãos restritivos de crédito.
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente DECISÃO como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, com Avenida Jorge Teixeira, nº 3061,
Bairro Embratel, CEP: 76820-842, Porto Velho/RO
Processo n.: 7016311-28.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: DI RALLY COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA - ME
Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, 739, - de 491 a 753
- lado ímpar, Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP:
76804-155
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE CRISTIANO PINHEIRO RO0001529
Parte requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Em que pesem os autos estarem conclusos para SENTENÇA,
constato que não estão aptos para julgamento, uma vez que houve
uma nova manifestação da parte requerida em Id. 19491747.
Desse modo, para evitar futura alegação de cerceamento de defesa,
CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e DETERMINO
que se intime a parte autora para que possa se manifestar, em 5
(cinco) dias.
Após, volvam os autos conclusos.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7006886-74.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: Loc-Maq LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Endereço: Rua João Goulart, 2483, - de 2293/2294 a 2612/2613,
São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-050
Advogado do(a) REQUERENTE: LEONARDO GUIMARAES
BRESSAN SILVA - RO0001583
Parte requerida: Nome: VIGA BARRA CONSTRUTORA E
ENGENHARIA EIRELI - ME
Endereço: Tribunal Regional do Trabalho, 1403 ap 1804, Rua T 29
1403 bl 17 1-, Setor Bueno, Goiânia - GO - CEP: 74215-901
Advogado do(a) REQUERIDO:
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DESPACHO
Muito embora a autora tenha pleiteado em audiência a decretação
da revelia da parte ré, observo que não restou clara a validade da
citação.
Com efeito, em que pese o recebimento do A.R. por Daniel Silva aos
23/05/2018 (id 19282739), constata-se que o envelope contendo
a carta de citação originariamente destinada à demandada
foi posteriormente devolvido a este juízo em 05/06/2017, com
informação de “desconhecido” (id 19184884).
Diante dos fatos, não se pode concluir que houve a citação válida
da empresa requerida, razão pela qual deve a parte autora ser
intimada para informar o endereço atualizado da ré, no prazo de
05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do
MÉRITO.
Caso atendida a determinação, deve o feito ser incluído em
pauta conciliatória junto à CEJUSC, com a citação da requerida e
intimação da parte autora.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7014753-55.2017.8.22.0001.
REQUERENTE: NELIO RIBEIRO GALVAO.
REQUERIDO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, BAIRRO NOVO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7054086-14.2017.8.22.0001.
REQUERENTE: RAUL CAMPOS SILVA.
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7051950-44.2017.8.22.0001.
REQUERENTE: MAELSON JORGE MOTA DA COSTA
NASCIMENTO.
REQUERIDO: OI / SA
Advogados do(a) REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO0002013,
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO0000635
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
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TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7027732-15.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: LUCIANE CRISTINE CAPARROS
FEITOSA
Endereço: RUA ANDIROBA, 257, RESIDENCIAL COITÉ, JARDIM
ELDORADO I, Porto Velho - RO - CEP: 76900-999
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIO RAMALHAES
FEITOSA - RO0003821
Parte requerida: Nome: PORTO NORTE VIAGENS E TURISMO
LTDA - ME
Endereço: Rua Tenreiro Aranha, 2632, SALA 02, Centro, Porto
Velho - RO - CEP: 76801-114
Nome: PORTO NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Endereço: Avenida Rio Madeira, 3288, PORTO VELHO SHOPPING
LOJA 107/04, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP:
76820-408
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Não há pedido de tutela para análise. Cite-se e intimem-se com as
cautelas de praxe.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7012222-93.2017.8.22.0001.
REQUERENTE: MIRIAN ESCOLASTICA DE ALMEIDA.
REQUERIDO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
S/A,
ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE DE
CARVALHO - RO000303B, GUSTAVO CLEMENTE VILELA SP0220907, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
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de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
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Advogados
do(a)
REQUERENTE:
RENAN
THIAGO
PASQUALOTTO SILVA - RO0006017, ITALO FERNANDO SILVA
PRESTES - RO7667, JESSICA PEIXOTO CANTANHEDE RO0002275, HELON MENDES DE SANTANA - RO6888
Parte requerida: Nome: CALCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
Endereço: Rua da Universidade, 1, Cidade Universitária Pedra
Branca, Pedra Branca, Palhoça - SC - CEP: 88137-074
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Não identifiquei pedido de antecipação de tutela. Cite-se.
Porto Velho, data inserida na movimentação.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7063946-73.2016.8.22.0001.
REQUERENTE: SOILANE SILVA MENDES.
REQUERIDO: OI / SA
Advogados do(a) REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO0002013,
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO0000635
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
I - Intimar a parte para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas processuais, sob pena de protesto
extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7014454-78.2017.8.22.0001.
REQUERENTE: RONDINELE FONSECA LISBOA.
REQUERIDO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
S/A,
ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I,
do CPC), sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523,
§ 1º, do Código de Processual Civil;
II - Notificar a parte para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar
o pagamento das custas processuais, sob pena de protesto
extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7029106-66.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ELIATA GERMANO KLEIN PEREIRA
Endereço: Rua Uruguai, 2821, - de 2802/2803 a 3197/3198,
Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-884

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7014425-28.2017.8.22.0001.
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REQUERENTE: LUCIVALDO ALVES DA CONCEICAO.
REQUERIDO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
S/A,
ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7027776-34.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: VALDEMIR GOMES PASSOS
Endereço: Rua Interlagos, 86, Mariana, Porto Velho - RO - CEP:
76813-634
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE GOMES BANDEIRA
FILHO - RO0000816
Parte requerida: Nome: YAMAHA ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO LTDA
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 214, - do km 210,002 ao km
223,000, Jardim Álamo, Guarulhos - SP - CEP: 07178-580
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Não há pedido de tutela para análise. Cite-se e intimem-se com as
cautelas de praxe.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7016051-53.2015.8.22.0001.
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REQUERENTE: ROSIVALDO SILVA BARRA.
REQUERIDO: OI S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO0001501
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art. 840, I,
do CPC), sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523,
§ 1º, do Código de Processual Civil;
II - Notificar a parte para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar
o pagamento das custas processuais, sob pena de protesto
extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7008419-68.2018.8.22.0001
REQUERENTE: FAGNER SABINO DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO CARVALHO ALMEIDA
- RO8451
Intimação DA PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, fica VOSSA
SENHORIA intimada, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecer à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala
de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível,
sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/
RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 4º Juizado Especial Cível Data:
13/09/2018 Hora: 10:15
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
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3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7016883-81.2018.8.22.0001
REQUERENTE: H. H. NATORI & CIA LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERENTE: HUGO WATARU KIKUCHI
YAMURA - RO0003613
REQUERIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE
ARAUJO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n°. 9.099/95.
Versam os presentes autos, sobre ação de cobrança em que a
parte autora pede a condenação da parte ré na importância de R$
433,32 (quatrocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos),
decorrente de duas notas promissórias com vencimento em
05/02/2013 e 05/04/2013.
Embora devidamente citado, o requerido não compareceu na
solenidade de conciliação, atraindo para si os efeitos da revelia,
nos termos do art. 20, da Lei 9.099/95, tornando incontroversos os
fatos narrados na inicial.
Em que pese a revelia, nota-se que os fatos ocorreram no ano
de 2013 e não há nenhuma indicação de interrupção do prazo
prescricional até a presente data.
Após a entrada em vigor do Código Civil, o prazo prescricional
passou a ser de cinco anos, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I.
Art. Art. 206. Prescreve:
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(...)
§ 5º Em cinco anos:
(...)
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular;
Assim, é de se reconhecer a prescrição dos débitos elencados
na inicial, haja vista que em 2018 ocorreu a prescrição, pois o
prazo prescricional iniciou-se em 05/04/2013 e a ação somente foi
ajuizada no dia 29/04/2018.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, reconheço a prescrição de ofício e JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por H. H. NATORI
& CIA LTDA - EPP em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS
FERREIRA DE ARAUJO.
JULGO EXINTO o feito com resolução de MÉRITO, o que faço nos
termos do art. 487, V, do CPC.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de DECISÃO proferida
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais,
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1.995.
Transitada em julgado, arquive-se.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7014753-21.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: GILCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua Oito de Julho, 1830, Castanheira, Porto Velho - RO
- CEP: 76811-548
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA
SANTOS - RO0006755, WALDENEIDE DE ARAUJO CAMARA RO0002036
Parte requerida: Nome: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES
LTDA.
Endereço: Editora Três Ltda, 1212, Rua William Speers 1000, Lapa
de Baixo, São Paulo - SP - CEP: 05067-900
Advogado do(a) REQUERIDO: ISRAEL AUGUSTO ALVES
FREITAS DA CUNHA - RO0002913
DESPACHO
Analisando detidamente os autos, nota-se a indicação de
cancelamento de compra e dois estornos, aparentemente
referentes aos contratos na inicial. Assim, para melhor análise
dos autos, intime-se a parte requerente para apresentar as faturas
detalhadas a partir de novembro/2017, ou seja, subsequentes a
notícia de estorno. Prazo de dez dias, pena de preclusão. Com a
juntada, vistas ao requerido por cinco dias. Após, volvam os autos
conclusos para SENTENÇA.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7017257-34.2017.8.22.0001
Requerente: ROSALY FERREIRA CAMPOS
Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS BORGES DE
ARAUJO - RO5666
Requerido(a): VALDECY CASTRO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 30 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/

ANO XXXVI

NÚMERO 140

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7017149-68.2018.8.22.0001
REQUERENTE:
NUNES
&
DONELE
COMERCIO
E
REPRESENTACAO LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: MIKAELL SIEDLER RO0007060
REQUERIDO: RIOS & RIOS SERVICOS LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO AUTOR: A parte autora pretende a condenação
da parte ré ao pagamento de R$ 1.836,72.
REVELIA: Apesar de devidamente citada e advertida de que
deveria fazer-se presente em audiência de conciliação sob pena
de confesso, a parte requerida não compareceu à solenidade com
os documentos corretos de representação. Assim, decreto a revelia
da parte ré, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, aplicando-lhe
o efeito da confissão para o fim de tornar incontroversos os fatos
aduzidos na inicial.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Restam comprovados os fatos
alegados na inicial, conforme documentos constantes dos autos,
não havendo razões para se concluir diversamente. Assim,
estando o pleito amparado pelo ordenamento jurídico, que veda
a hipótese de enriquecimento de um em detrimento de outro (art.
884, CC/2002), deve o respectivo pagamento ocorrer.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, RECONHEÇO OS EFEITOS DA
REVELIA E JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por
NUNES & DONELE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME
em face de RIOS & RIOS SERVICOS LTDA - ME, partes qualificadas,
e, por via de consequência, CONDENO a parte requerida a pagar à
parte autora a quantia de R$ 1.836,72, acrescida de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária desde o
ajuizamento da ação, pelos índices publicados pelo Eg. TJRO, nos
termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Após o trânsito em julgado e havendo pagamento voluntário
por meio de depósito judicial, fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7017996-70.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ELIO JOSE DE SOUSA
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: Sustenta ter sofrido
danos morais em decorrência da excessiva espera em fila de
banco, considerada a lei que estabelece limite de tempo para o
atendimento.
ALEGAÇÕES DO RÉU: Em preliminar alega a incompetência
dos Juizados Especiais e a falta de interesse de agir do autor.
No MÉRITO, sustenta que não houve falha na prestação de
serviços e que não restou caracterizado o dano moral. Pugna pela
improcedência da demanda.
PRELIMINARES: Inicialmente, anoto que não vislumbro a alegada
incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que o CDC prevê
ao consumidor a possibilidade de defender seus interesses e
direitos em juízo individualmente ou a título coletivo (art. 81, CDC).
Desta feita, não identifico a aplicabilidade do Enunciado n. 139 do
FONAJE, razão pela qual afasto a preliminar.
De outro giro, a falta de interesse de agir suscitada pelo banco se
funda em matéria que se confunde com o MÉRITO, e nele será
analisada. Assim, afasto as preliminares e passo ao exame do
MÉRITO.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Tratam os autos de relação de
consumo, sobre a qual se aplicam as regras do CDC. Ademais,
é hipótese de julgamento antecipado do MÉRITO, ante à
desnecessidade de produção de novas provas, notadamente
quando as partes se manifestam nesse sentido (id19697724).
Analisando todo o conjunto probatório encartado nos autos, não
vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento do pedido inicial,
uma vez que a parte requerente não conseguiu comprovar o fato
constitutivo de seu direito, deixando-se de cumprir o mister do art.
373, I, do CPC.
É que a parte demandante junta aos autos senha destinada
ao “ambiente de atendimento” (id 18183685) e esclarece que
compareceu ao banco para “realizar atualização cadastral”,
demonstrando-se que o atendimento seria realizado em mesa
(gerencial), o qual não é submetido à limitação de tempo prevista
na legislação.
Com efeito, da análise do artigo 1º, caput e §§3º e 4º, da Lei
Municipal n. 1.877/2010 se extrai que é fixado tempo razoável para
atendimento em caixa, senão vejamos:
Art. 1º. Todas as agências bancárias instaladas no âmbito do
Município de Porto Velho ficam obrigadas a providenciarem a
implementação, instalação e manter em suas dependências;
banheiros, bebedores de água potável, no setor de caixas, cabines
individuais de proteção visual e funcionários em número compatível
com o fluxo de usuários de modo a permitir que cada um destes seja
atendido em tempo razoável, na área externa câmeras de vídeo.
(…) § 3º. Para efeitos desta lei, considera-se como tempo razoável
para atendimento o computado, via senha eletrônica, desde a
entrada do consumidor na fila de espera até o inicio do efetivo
atendimento, não podendo exceder:
(…) § 4º. Considera-se ainda, para efeitos desta legislação:
I – consumidor: pessoa que utiliza os caixas e os equipamentos de
autoatendimento nas agencias bancárias;
II – fila de espera: a que conduz o consumidor aos caixas;
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III – tempo razoável: é o tempo computado, via senha eletrônica,
desde a entrada do consumidor na fila até o efetivo atendimento.
(grifei)
O setor negocial difere substancialmente do setor de caixas em
razão dos assuntos ali tratados, que possuem particularidades
que impedem que o atendimento seja tratado como de massa.
Justificada, portanto, a diferenciação na Lei que instituiu o tempo de
espera em fila de banco, inaplicável aos atendimentos gerenciais.
Neste sentido, o entendimento da Turma Recursal do E. Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná, no qual a Lei de regência também
estabelece a diferenciação retromencionada:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATENDIMENTO REALIZADO NA MESA DE GERÊNCIA.
ESPERA POR TEMPO EXCESSIVO EM FILA DO BANCO.
INOCORRÊNCIA. O ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL Nº
13.400/2001 É CLARO AO INFORMAR QUE NO SETOR DE
CAIXA O ATENDIMENTO DEVERÁ SER EFETIVADO EM
TEMPO RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO 2.7 DAS TR/PR PARA ATENDIMENTO GERENCIAL.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS NO
CADASTRO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRADO QUANTUM EM
R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE MERECE REDUÇÃO PARA
R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. Recurso parcialmente provido. (TJPR - 2ª Turma
Recursal - 0000990-20.2017.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.:
Marcelo de Resende Castanho - J. 05.04.2018)
Assim, ante à inaplicabilidade da limitação temporal prevista em
Lei, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços do
banco em relação à demora no atendimento na agência bancária,
não se havendo que falar em indenização por danos morais.
O fato da parte autora alegar que o procedimento adotado pelo
requerido foi abusivo e lhe causou prejuízos não é suficiente para
justificar a procedência de seus pedidos, deixando de demonstrar
os danos gerados.
Desta feita, o pedido de indenização pelos alegados danos
extrapatrimoniais não procede, ante a ausência de comprovação
da conduta ofensiva e passível de responsabilização civil da
requerida.
É certo que a inversão do ônus da prova consagrada no art. 6º,
VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou produção
mínima de provas pela parte que invoca o direito material, de
modo que não há como conferir a verossimilhança necessária às
afirmações da inicial.
A falta de melhor instrução do pedido prejudicou a requerente, que
deve arcar com o respectivo ônus, como de fato já arcou.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial formulado por ELIO JOSE DE SOUSA em face de BANCO
DO BRASIL S/A, partes qualificadas, e, como consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório, após o trânsito
em julgado desta, arquivar imediatamente o feito, observadas as
cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 19792475
Data de assinatura: Sexta-feira, 20/07/2018 11:37:41

REQUERENTE: PAMILA NAYARA TAVARES DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA
FERNANDES - RO8381
REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES
- GO0029320
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Instrução e Julgamento Sala 125: Instrução e Julgamento do
4º Juizado Esp Cível Data: 28/08/2018 Hora: 10:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7017152-23.2018.8.22.0001

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7002211-68.2018.8.22.0001
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REQUERENTE: RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS 9
Advogado do(a) REQUERENTE: LAYANNA MABIA MAURICIO RO0003856
REQUERIDO: PATRICIA ALINE LIMA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: A parte autora pretende a condenação
da requerida ao pagamento de R$ 3.871,65. Em réplica, realizou
a dedução diante dos comprovantes juntados pela requerida e
pugnou pela continuidade do feito quanto ao residual no importe
de R$2.986,05
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Reconhece em audiência o débito
e comprova o pagamento parcial. Informa que não oferta proposta
de acordo por encontrar-se desempregada. Requer a juntada dos
comprovantes.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A questão deve ser examinada à
luz do Código Civil, vez que ausente relação de consumo.
Compulsando os autos, verifico que a requerida reconhece a
existência de dívida em Id. 18882724, o que legitima a presente
ação de cobrança, devendo ser julgada procedente
Assim, estando o pleito amparado pelo ordenamento jurídico, que
veda a hipótese de enriquecimento de um em detrimento de outro
(art. 884, CC/2002), deve o respectivo pagamento ocorrer.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial formulado por RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS 9 em
face de PATRICIA ALINE LIMA DA SILVA, partes qualificadas, e,
por via de consequência, CONDENO a parte requerida a pagar
à parte autora a quantia de R$ 2.986,05 (dois mil novecentos e
oitenta e seis reais e cinco centavos), acrescida de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária desde o
ajuizamento da ação, pelos índices publicados pelo Eg. TJRO, nos
termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Após o trânsito em julgado e havendo pagamento voluntário
por meio de depósito judicial, fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 19557533
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7019446-48.2018.8.22.0001

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

182

REQUERENTE: JOAO GOMES DE SOUZA NETO
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO FRANCISCO DE
MATOS - RO0001688, ERICA APARECIDA SOUSA DE MATOS
- RO9514
REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: ANA CAROLINA REMIGIO DE
OLIVEIRA - MG0086844
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos da Lei.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Narra que constatou vício no aparelho
celular dentro do prazo de garantia e que a assistência técnica
da requerida procedeu ao conserto após o prazo legal. Requer
a restituição do valor pago e indenização pelos danos morais
sofridos.
ALEGAÇÕES DA RÉ: Argumenta que o produto foi reparado
dentro do prazo legal e que o autor reconhece que o aparelho está
funcionando normalmente. Requer a improcedência da demanda.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Entre as partes há relação jurídica
de consumo, atraindo a incidência do CDC ao caso. Ademais, é
hipótese de julgamento antecipado da lide ante à desnecessidade
de produção de novas provas, notadamente quando as partes se
manifestam nesse sentido.
É incontroverso nos autos que o produto adquirido pelo autor
apresentou defeito dentro do prazo de garantia, tendo sido remetido
à assistência técnica e posteriormente devolvido devidamente
reparado.
Pois bem. O CDC faculta aos fornecedores o prazo máximo de 30
dias para o saneamento do vício apresentado no produto (art. 18,
§1º, do CDC), sendo este um direito do fornecedor que deve, nesse
período, analisar o produto para verificar a existência e a origem do
vício, além de proceder ao reparo necessário. É evidente, portanto,
que a contagem do prazo deve iniciar quando a empresa estiver
de posse do bem, porque só então poderá adotar as providências
necessárias ao caso.
Consta dos autos que o produto foi remetido pelo autor em
05/02/2018, recebido pela assistência em 14/02/2018, entregue nos
Correios em 07/03/2018 (id 18414586) e devolvido ao requerente
em 14/03/2018.
Destarte, bem se vê que o vício foi sanado dentro do prazo legal, de
forma que não nasceu para o autor o direito potestativo de escolher
entre as opções do §1º do art. 18 do CDC.
Não se constata, in casu, qualquer conduta abusiva da requerida
ensejadora de danos morais, de forma que o pedido de indenização
por danos morais é improcedente, uma vez que dos fatos descritos
não remanesce direito à indenização. O descumprimento contratual
não é hipótese de dano moral puro (in re ipsa), cabendo ao autor
demonstrar a ocorrência de desdobramentos negativos à sua honra
e imagem, ônus do qual não se desincumbiu.
Desta forma, não verifico a existência de qualquer conduta abusiva
perpetrada pela requerida que, em última análise, não causou danos
morais ou materiais ao demandante, merecendo improcedência os
pedidos iniciais.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial formulado por JOAO GOMES DE SOUZA NETO em face de
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, todos qualificados
na inicial, nos termos da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7012144-65.2018.8.22.0001
Requerente: MILCIADES ALVES DE ALMEIDA
Advogado do(a) REQUERENTE: WELLINTON CARVALHO DE
SOUZA - RO8925
Requerido(a): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES
GONDIM - RJ0062192
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7009650-33.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ERNANI CALDAS MAFRA FILHO
Advogados do(a) REQUERENTE: MIGUEL ANGEL ARENAS
RUBIO FILHO - RO0005380, DIEGO ALEXIS DOS SANTOS
ARENAS - RO0005188
REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A., REALIZE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: JULIO CESAR GOULART LANES
- RO0004365
Advogado do(a) REQUERIDO: JULIO CESAR GOULART LANES
- RO0004365
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Instrução e Julgamento Sala 125: Instrução e Julgamento do
4º Juizado Esp Cível Data: 28/08/2018 Hora: 11:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
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que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7003557-54.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ROMARIO AFONSO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALAN ERVISSON MACIEL
TAVARES - RO7063
REQUERIDO: SUPERMERCADOS DB LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO BORGES SOARES RO0004712
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n.
9.099/1.995.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Narra que teve seus dados cadastrais
inscritos indevidamente nos órgãos de restrição ao crédito. Aduz
que não reconhece o débito que originou a inscrição e que nunca
foi notificado pela requerida para regularizar nenhum débito, tendo
que se socorrer do judiciário para ser compensado por todo o
vexame/humilhação que passou.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Sustenta que agiu no exercício
regular do seu direito, que a documentação acostada aos autos,
comprovam que desde 2012 o autor realizava compras e pagamento
normalmente, sendo que 02/2013 evoluiu para cobrança. Alega
que não houve defeito na prestação de serviço e que as cobranças
e a inscrição são legítimas e portanto, não houve a configuração de
nenhum ato ilícito que justificasse a indenização pleiteada. Requer
a improcedência da ação.
PROVAS E FUNDAMENTOS: As partes acostaram aos autos
todos os documentos que entenderam necessários para provar
suas alegações.
A questão deve ser examinada efetivamente à luz do Código Civil
e do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios a eles
inerentes, mais especificamente da relação contratual.
Os documentos apresentados demonstram que a inscrição no
cadastro de inadimplentes ocorreu quando o autor encontrava-se
inadimplente, portanto, nos termos da Lei Civil, agiu o requerido no
exercício regular de um direito.
E, nesse ponto, analisando todo o conjunto probatório encartado
nos autos, não vislumbro qualquer viabilidade para o acolhimento do
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pedido inicial, uma vez que a requerente não conseguiu comprovar
o fato constitutivo de seu direito, deixando-se de cumprir o mister
do art. 373, I, do CPC.
Como a parte autora não impugnou os documentos juntados e
que bem evidenciam a movimentação das faturas, contrapondo a
narrativa fática exposta na petição inicial, há que se acolher como
verídica a justificativa, informação e documentos prestados pela
empresa ré.
Resta incontroverso que a requerente efetivamente usufruiu dos
serviços da empresa requerida. Não seria crível que suposto
fraudador utilizasse serviços de plástico oferecidos pelo requerido
por determinado tempo, efetuando, inclusive, pagamento de
débitos.
Ora, a prática comum de fraudadores é utilizar aquele crédito até
o esgotamento e não a continuidade de serviços em nome de
terceiros (com pagamentos mensais dos débitos e novas compras),
o que seria facilmente rastreado e responsabilizado pelos danos,
tanto ao consumidor, quanto à Operadora de cartão.
Assim, analisando todo conjunto probatório, extrai-se que a
assinatura dos cupons de compras (Id.18958149), a meu ver, é
semelhante à da procuração ad judicia (Id. 15938108) e não há
nenhum indicativo nos autos de que os documentos da parte autora
foram extraviados ou furtados, para que pudesse justificar ação de
fraudadores.
Pelos documentos inseridos aos autos, o réu conseguiu comprovar
o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora,
nos moldes do art. 373, II, do CPC.
É certo que a inversão do ônus da prova consagrada no art. 6º,
VIII, do CDC, não significa a não produção de provas ou produção
mínima de provas pela parte que invoca o direito material, de
modo que não há como conferir a verossimilhança necessária às
afirmações da inicial.
Esta a DECISÃO mais justa e equânime para o caso em análise,
nos termos do art. 6º da LF 9.099/95.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado
por ROMÁRIO AFONSO DE SOUZA, já qualificada na inicial, em
face de SUPERMERCADOS DB LTDA, pessoa jurídica igualmente
qualificada, isentando-a da responsabilidade civil reclamada.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do artigo 487,I, do Código de Processo
Civil.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7008799-91.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ADRIELE MORAIS SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: SANGELA ROCHA AMORIM
GUERRA - RO9157, RUTH GIL DO NASCIMENTO LIMA RO0006749, ANDRE FERREIRA DA CUNHA NETO - RO0006682,
EVANDRO JUNIOR ROCHA ALENCAR SALES - RO0006494
REQUERIDO: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA, SERASA S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ARTUR LOPES DE SOUZA RO0006231
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
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Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Instrução e Julgamento Sala 125: Instrução e Julgamento do
4º Juizado Esp Cível Data: 29/08/2018 Hora: 09:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7016547-77.2018.8.22.0001
REQUERENTE: THAIS BARROS FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIO CLEY MONTEIRO
RESENDE - RO0001349
REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON MONTEIRO DE
CARVALHO NETO - RJ060359
Intimação
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SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Sustenta que foi protestada
indevidamente por dívida paga, razão pela qual requer indenização
pelo dano moral sofrido.
ALEGAÇÕES DO BANCO RÉU: Inicialmente, suscita preliminar
de ilegitimidade passiva ao argumento de que atuou como
mero mandatário de cobrança. No MÉRITO, rechaça o dever de
indenizar, posto que agiu em nome da cedente e não praticou ato
ilícito. Ressalta que sua atuação na apresentação do título para
protesto deu-se exclusivamente na qualidade de mandatário do
credor BEST WAY TR AG VIAG TUR LTDA.
A preliminar ventilada merece acolhimento. Explico. Na figura de
endossatário, a instituição financeira somente responde quando
exceder os poderes do mandato, agir de forma temerária ou com
desídia.
Nesse sentido, é a súmula 476 do STJ: “O endossatário de título de
crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes
de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
No caso dos autos, verifica-se que o banco réu agiu como mero
apresentante, conforme se observa pelos documentos acostados
aos autos. Ademais, não restou evidenciada falha no serviço ou
excesso no cumprimento do mandato, situações que poderiam
ensejar ao banco a obrigação de indenizar.
Assim, não tendo a instituição financeira requerida extrapolado os
poderes inerentes ao endosso-mandato, resta caracterizada sua
ilegitimidade para responder à demanda judicial.
Portanto, reconheço a ilegitimidade passiva do Banco réu.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito proposto
por THAIS BARROS FERREIRA em desfavor de ITAU UNIBANCO
S.A ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva, sem o
julgamento do MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários, haja vista que se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais, tudo
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/1.995.
Intimem-se.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 19560737
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
MANDADO DE EXECUÇÃO
Processo nº: 7027742-59.2018.8.22.0001
Parte Requerente
Nome: I. P. LEAL - ME
Endereço: Rua Tancredo Neves, 1397, Moda Viva, União, Candeias
do Jamari - RO - CEP: 76860-000
Parte Requerida
Nome: MARIVALDO DE SOUZA PINHO
Endereço: 33, 223, União, Candeias do Jamari - RO - CEP: 76860000
Valor da causa: R$ 2.764,33
FINALIDADE: Por ordem do MM Juiz de Direito titular da unidade
jurisdicional acima nominada, encaminho o presente MANDADO
para que o Sr. Oficial de Justiça proceda com a CITAÇÃO
da PARTE DEVEDORA, no endereço mencionado acima,
certificando a hora, por todo o conteúdo da petição inicial, cuja
cópia segue em anexo, como parte integrante deste MANDADO,
bem como para que PAGUE, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS,
O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou OFEREÇA BENS
À PENHORA, suficiente(S para assegurar a totalidade do débito,
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sob pena de ser penhorados bens tanto quanto bastem para
a satisfação integral da execução. Havendo penhora, INTIMESE DA MESMA e CIENTIFIQUE-SE que poderá oferecer
EMBARGOS até a Audiência Pós-Penhora designada para o dia
________/________/__________ às _______h:_______min, que
será realizada na CENTRAL DE CONCILIAÇÃO localizada na Rua
Quintino Bocaiuva, 3061, esquina com a Avenida Jorge Teixeira,
Bairro Embratel, nesta. Realizando-se a penhora, INTIMEMSE AS PARTES DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. ATENÇÃO
Sr.(a) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA: caso haja penhora, deverá,
OBRIGATORIAMENTE, agendar audiência Pós Penhora somente
às sextas-feiras.
Caso não haja penhora de bens, intimar a parte autora para
manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.
O(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA DEVE OBSERVAR AS
PRERROGATIVAS DO ART. 212, § 2º, do CPC.
ADVERTÊNCIA: 1) EM CASO DE NOMEAÇÃO DE BEM(NS) À
PENHORA, DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR(EM) DOCUMENTO(S)
COMPROBATÓRIO(S) DA(S) PROPRIEDADE(S) E DA(S)
INEXISTÊNCIA(S) DE ÔNUS, BEM COMO DAR(EM) A(S)
ESTIMATIVA(S) DO(S) MESMO(S), EM 05 (CINCO) DIAS,
A CONTAR DA CITAÇÃO. 2) NA HIPÓTESE DE SER(EM)
PENHORADO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS) E SENDO A(S) PARTE(S)
Requerida(S) CASADA(S), INTIMAR O(S) CÔNJUGE(S).
3) PRAZOS PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL,
INCLUSIVE NA EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE
À INTIMAÇÃO, SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO
PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA.
4) AS PARTES DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS
ALTERAÇÕES DOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA
DE SE CONSIDERAR COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/
MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO
CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7015570-85.2018.8.22.0001
REQUERENTE: DIEGO DE SOUSA SALGADO
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO MARCEL SARMENTO
DUARTE - RO0006165
REQUERIDO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO BARROSO SERPA RO0004923
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1.995.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Afirma que houve propaganda
enganosa relativa ao oferecimento de um empreendimento com
comércio, saneamento básico, área de lazer, escolas, ciclovias,
pomar, praça do bebê, iluminação e transporte público. No entanto,
tais promessas não foram cumpridas, conforme divulgadas, o que
teria causado transtornos, aflição e aborrecimentos a autora.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Suscita preliminar de ilegitimidade
passiva e incompetência do Juizado em razão do valor da causa.
Requereram ainda o reconhecimento da prescrição e ainda alegaram
que o autor não demonstrou o suposto ato ilícito praticado.
PRELIMINARES: Afasto a preliminar de ilegitimidade arguida pela
primeira requerida, porquanto a relação contratual de compra e
venda de produto se deu entre a referida ré e a parte autora. A ré
se enquadra no conceito de fornecedora, sendo responsável por
eventuais publicidades.
Também rejeito a preliminar suscitada pela ré empresa, vez que
os documentos que instruem os autos (contrato e documento da
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eleição da diretoria da primeira ré), demonstra que a requerida é
parceira da construtora no empreendimento, motivo pelo qual, a
mantenho no polo passivo da demanda.
E quanto a preliminar de incompetência do Juizado, sob o
argumento de que o valor da causa deve ser o valor do contrato,
não merece prosperar, vez que o presente caso apesar de discutir o
descumprimento, a parte pleiteia indenização pelos danos gerados
no valor de R$ 10.000,00 (dez e cinco mil reais), razão pela qual
não vislumbro a obrigatoriedade de dar ao valor da causa, o valor
do contrato, como pretendem as rés.
Da prescrição.
De acordo com a turma Recursal do Estado de Rondônia, o prazo
prescricional é de cinco anos (art. 27, CDC), a contar da entrega
das chaves, conforme julgado a seguir:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. DANO MORAL. PROPAGANDA ENGANOSA.
PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMAS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO
JUIZADO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS. Não se pode alegar violação ao art. 5º, inc.
II, da Constituição Federal quando essa matéria deixou de ser
suscitada no acórdão impugnado. O termo inicial em que começa
a fluir o prazo prescricional no caso da propaganda enganosa de
empreendimento habitacional é da entrega das chaves. A alegada
violação ao art. 5º, inc. LIII, da Constituição da República, por
absoluta incompetência do juizado não prospera, em razão dos
suscitantes não impugnarem o valor dado à causa inferior à alçada,
bem assim porque ao optar pelo juizado especial o reclamante
renuncia o crédito excedente. É de cinco anos o prazo prescricional
para reclamar dano moral por propaganda enganosa. Inteligência
do art. 27, do CDC proc. 7031872-63.2016.8.22.0001, rel. Enio
Salvador Vaz, J. 28/04/2017.
No caso dos autos, o autor recebeu as chaves no dia 10/03/2014
(ID 17792488).
Assim, afasto a prescrição.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Resta comprovada a publicidade
vinculada no momento que ofereciam o empreendimento com área
comercial, escola, segurança, ciclovia, pomar, pistas e transporte
público.
A questão deve ser examinada à luz do CDC, vez que trata-se de
relação de consumo.
A parte autora firmou contrato (instrumento particular de promessa
de venda e compra de unidade autônoma e outras avenças com a
parte requerida, restando evidente, que a parte autora confiou nos
anúncios das requeridas no momento que adquiriu a unidade.
A parte requerida não trouxe ao processo provas contundentes
a comprovar de forma satisfatória que tomou todas as medidas
possíveis no sentido de realizar as promessas contidas em seus
panfletos.
Ainda, a parte requerida poderia ter especificado de como seriam
implantados os empreendimentos anunciados. Contudo, dos
anúncios apresentados nos autos, conclui-se que o empreendimento
teria comércios e demais serviços na entrega das unidades
habitacionais.
O requerido argumenta que é competência e responsabilidade do
poder público a instalação de posto policial e iluminação de vias
públicas. De fato, tais serviços são de competência do poder público,
contudo, competia ao requerido entregar o empreendimento com o
sistema de iluminação funcionando, bem como esclarecer como
seria essa “segurança total” anunciada em seus panfletos. Porém,
não há nos autos nada neste sentido.
No âmbito das relações de consumo, confere-se ao consumidor
a condição de parte hipossuficiente, em razão, dentre outros
motivos, do poder econômico e a força de indução ao consumo
das empresas. E, diante dessa situação o Código de Defesa
do Consumidor criou mecanismos para proteger a parte mais
desfavorecida desta relação desigual, com a inversão do ônus da
prova, plenamente aplicável ao caso em questão, sendo deferida
por este magistrado.
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Com relação às práticas comerciais como a oferta de algum produto
ou serviço, disciplina o art. 30, do CDC que dada publicidade à
informação atinente ao produto ou serviço, fica o fornecedor
vinculado a seus termos.
Desta forma, procedente é o pleito indenizatório, este plenamente
aplicado ao caso em tela, verificada a conduta ilícita, o nexo de
causalidade e o dano a que foi exposto a parte autora.
Incontestável a caracterização de publicidade enganosa
evidenciada no caso presente, vez que o empreendimento foi
oferecido com diversos espaços para lazer (praça, ciclovia, pomar,
praça do bebê e outros), área comercial (supermercado, padaria e
lanchonete) e total segurança, porém, as promessas anunciadas
não foram cumpridas até os dias de hoje. As alegações da parte
requerida de que não se comprometeu a executar os serviços e sim
disponibilizar áreas para que os comerciantes locais explorassem a
atividade econômica no empreendimento, não a exime de assumir
a responsabilidade pela oferta anunciada de forma omissa, bem
como dos danos deste decorrente. Destacando que, o atrativo
oferecido pelo requerido atribuiu verdadeiro impulso para compra
da unidade habitacional no empreendimento.
Assim, fixo a indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), de modo a disciplinar o requerido e dar satisfação
pecuniária à parte autora.
Esta é a DECISÃO que mais justa se revela para o caso concreto,
nos termos do art. 6º da LF 9.099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido formulado por DIEGO SOUSA SALGADO em desfavor
de BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A,
partes qualificadas, e em consequência, CONDENO as empresas
requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) a título dos reconhecidos danos morais, acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária, a partir
do arbitramento (Súmula n. 362), do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento da condenação, na forma do artigo 523 e seguintes,
do CPC, não sendo aplicável a parte final do §1° do referido artigo,
no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme
Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG).
Havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial,
desde logo fica autorizado o levantamento, independente de nova
CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente DECISÃO como comunicação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/li
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7015376-85.2018.8.22.0001
REQUERENTE: JOZICLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: GRACILIANO ORTEGA
SANCHEZ - RO0005194
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
Intimação
SENTENÇA
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Afirma que efetuou empréstimos
consignados com o banco requerido, mas foi debitado
antecipadamente o valor dos contratos. Pugna pela reparação em
danos morais pela propaganda enganosa.
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DA CONEXÃO: De início, esclareça-se que os feitos registrados
sob os números 7015368-11.2018.8.22.0001, 701537248.2018.8.22.0001 e 7015376-85.2018.8.22.0001, são conexos,
possuem a mesma causa de pedir, bem como mesmo pedido, e,
portanto serão julgados em conjunto conforme §1º do artigo 55 do
Código de Processo Civil.
REVELIA – PROC. 7015368-11.2018.8.22.0001: Apesar de
devidamente citado e advertido de que deveria fazer-se presente
em audiência de conciliação sob pena de confesso, o banco
requerido não compareceu à solenidade, de forma que decreto a
revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/1995.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Suscita preliminar de ausência de
interesse de agir, e no MÉRITO alega exercício regular de direito,
pois o pagamento ocorreria na data do crédito do 13º salário ou na
data do vencimento do empréstimo.
PRELIMINAR: A matéria ventilada em sede de preliminar confundese com o MÉRITO, razão pela qual deve a preliminar ser rejeitada
e o argumento será analisado em seguida. Assim, conheço da
preliminar, mas a rejeito e passo ao exame de MÉRITO.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Configurada a relação de consumo,
aplica-se o CDC.
Ademais, a matéria é exclusivamente de direito e documental,
sendo que as partes devem instruir regularmente as respectivas
peças processuais (inicial, contestação e eventualmente a réplica)
com todos os documentos indispensáveis ao julgamento da lide
e que não podem ser substituídos por testemunhas. Deve-se,
portanto, proceder ao julgamento antecipado da lide.
Em uma primeira análise dos documentos juntados pela parte
autora nas exordiais, de se observar que a data do vencimento não
coincide com a do débito realizado pelo banco requerido, havendo
aparente pagamento antecipado.
Desse modo, quanto à oferta, o fornecedor que a veicular obrigase aos termos informados, consoante art. 30 do CDC e o ônus
da veracidade cabe a quem efetua a comunicação publicitária,
segundo art. 38 do CDC.
No entanto, em breve consulta ao site do requerido verifica-se que
há na realidade uma cessão de créditos, onde o consumidor pode
antecipar os valores relativos ao seu 13º salário e o pagamento
será realizado “no recebimento do crédito do 13º salário ou no
vencimento do contrato, o que ocorrer primeiro.”
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/
emprestimo/dinheiro-para-usar-como-quiser/antecipacao-do-13salario#/
A data de vencimento é data limite para a cobrança, pois caso o
demandante receba antes o 13º é permitido ao banco descontar em
conta o valor devido em razão do crédito adiantado pela cessão.
Saliente-se que é prática conhecida do requerido ter essa informação
reiterada no comprovante de empréstimo/financiamento, com esta
nomenclatura, apesar da imprecisão técnica, não juntado nos autos
pelo autor e entendo essa prova de fácil produção, em evidente
desacordo com o art. 5º do CPC que obtempera o agir das partes
no processo em conformidade à boa fé.
Portanto, a publicidade enganosa alegada inexiste ante cláusula
contratual que permite a conduta do banco requerido.
Com efeito, têm-se:
“Apelação Cível. Consumidor. Cláusula Abusiva. Dano Moral.
Requisitos. A cláusula contratual que de forma alternativa condiciona
o vencimento antecipado de prestação bancária de empréstimo
ao recebimento do 13º salário não é abusiva. Cláusula contratual
válida não causa dano moral. Apelação, Processo nº 001483513.2014.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia, Data de julgamento: 10/08/2017”.
Assim, embora haja relação de consumo, a inversão do ônus
da prova consagrada no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática,
dependendo da análise do juízo acerca da verossimilhança da
alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor
(AgInt no AREsp 1005323 MG, J. 28/03/2017).
No caso dos autos, é flagrante a inexistência de verossimilhança das
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alegações devendo ser afastada os efeitos da revelia em relação
ao processo de nº 7015368-11.2018.8.22.0001 segundo art. 345,
IV, do CPC, não se recomendando a inversão do ônus da prova em
favor do autor, concluindo-se que não restou comprovado qualquer
descumprimento contratual, deixando-se de cumprir o mister do art.
373, I, do CPC.
Logo, evidente a improcedência dos pedidos indenizatórios,
porquanto não houve conduta ofensiva do réu passível de
responsabilização civil, em consonância aos artigos 186 e 927 do
Código Civil.
De se notar que o patrono do demandante intentou semelhante
ação no 2º Juizado Especial Cível desta Comarca sob o nº
7001459-96.2018.8.22.0001 julgada improcedente, pois na inicial
há comprovante que prevê desconto dos valores tanto na data do
recebimento do 13º salário quanto na do vencimento.
O próprio causídico no mencionado juizado, ajuizou outras três
ações (7015393-24.2018.8.22.0001, 7015387-17.2018.8.22.0001
e 7015348-20.2018.8.22.0001) já julgadas improcedentes pela
supressão de cláusula contratual que admite o desconto na
modalidade ventilada, supostamente com a intenção de induzir o
juízo a erro, atitude rechaçada em nosso ordenamento jurídico.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos formulados por JOZICLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO
em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas, nas
petições iniciais dos processos 7015368-11.2018.8.22.0001,
7015372-48.2018.8.22.0001 e 7015376-85.2018.8.22.0001.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7015743-12.2018.8.22.0001
REQUERENTE: JORGE MOLINA
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIANA BARBOSA DA
SILVA OLIVEIRA - RO7892, POLLYANA JUNIA MUNIZ DA SILVA
NASCIMENTO - RO0005001
REQUERIDO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, BAIRRO NOVO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1.995.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Afirma que houve propaganda
enganosa relativa ao oferecimento de um empreendimento com
comércio, saneamento básico, área de lazer, escolas, ciclovias,
pomar, praça do bebê, iluminação e transporte público. No entanto,
tais promessas não foram cumpridas, conforme divulgadas, o que
teria causado transtornos, aflição e aborrecimentos a autora.
ALEGAÇÕES DAS REQUERIDAS: Suscitam preliminares de
ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado em razão do
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valor da causa. Requereram ainda o reconhecimento da prescrição
e ainda alegaram que o autor não demonstrou o suposto ato ilícito
praticado.
PRELIMINARES: Afasto a preliminar de ilegitimidade arguida pela
primeira requerida, porquanto a relação contratual de compra e
venda de produto se deu entre a referida ré e a parte autora. A ré
se enquadra no conceito de fornecedora, sendo responsável por
eventuais publicidades.
Também rejeito a preliminar suscitada pela ré empresa Odebrecht,
vez que os documentos que instruem os autos (contrato e documento
da eleição da diretoria da primeira ré), demonstra que a requerida é
parceira do Bairro Novo na construção do empreendimento, motivo
pelo qual, a mantenho no polo passivo da demanda.
E quanto a preliminar de incompetência do Juizado, sob o
argumento de que o valor da causa deve ser o valor do contrato,
não merece prosperar, vez que o presente caso apesar de discutir o
descumprimento, a parte pleiteia indenização pelos danos gerados
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), razão pela qual não
vislumbro a obrigatoriedade de dar ao valor da causa, o valor do
contrato, como pretendem as rés.
Da prescrição.
De acordo com a turma Recursal do Estado de Rondônia, o prazo
prescricional é de cinco anos (art. 27, CDC), a contar da entrega
das chaves, conforme julgado a seguir:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. DANO MORAL. PROPAGANDA ENGANOSA.
PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMAS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO
JUIZADO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS. Não se pode alegar violação ao art. 5º, inc.
II, da Constituição Federal quando essa matéria deixou de ser
suscitada no acórdão impugnado. O termo inicial em que começa
a fluir o prazo prescricional no caso da propaganda enganosa de
empreendimento habitacional é da entrega das chaves. A alegada
violação ao art. 5º, inc. LIII, da Constituição da República, por
absoluta incompetência do juizado não prospera, em razão dos
suscitantes não impugnarem o valor dado à causa inferior à alçada,
bem assim porque ao optar pelo juizado especial o reclamante
renuncia o crédito excedente. É de cinco anos o prazo prescricional
para reclamar dano moral por propaganda enganosa. Inteligência
do art. 27, do CDC proc. 7031872-63.2016.8.22.0001, rel. Enio
Salvador Vaz, J. 28/04/2017.
No caso dos autos, o autor recebeu as chaves no dia 18/02/2014
(ID 19018880).
Assim, afasto a prescrição.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Resta comprovada a publicidade
vinculada no momento que ofereciam o empreendimento com área
comercial, escola, segurança, ciclovia, pomar, pistas e transporte
público.
A questão deve ser examinada à luz do CDC, vez que trata-se de
relação de consumo.
A parte autora firmou contrato (instrumento particular de promessa
de venda e compra de unidade autônoma e outras avenças com
as requeridas, restando evidente, que a parte autora confiou nos
anúncios das requeridas no momento que adquiriu a unidade.
As requeridas não trouxeram ao processo provas contundentes a
comprovar de forma satisfatória que tomaram todas as medidas
possíveis no sentido de realizar as promessas contidas em seus
panfletos.
Ainda, as requeridas poderiam ter especificado de como seriam
implantados os empreendimentos anunciados. Contudo, dos
anúncios apresentados nos autos, conclui-se que o empreendimento
teria comércios e demais serviços na entrega das unidades
habitacionais.
A primeira requerida argumenta que é competência e
responsabilidade do poder público a instalação de posto policial
e iluminação de vias públicas. De fato, tais serviços são de
competência do poder público, contudo, competia as requeridas
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entregarem o empreendimento com o sistema de iluminação
funcionando, bem como esclarecer como seria essa “segurança
total” anunciada em seus panfletos. Porém, não há nos autos nada
neste sentido.
No âmbito das relações de consumo, confere-se ao consumidor
a condição de parte hipossuficiente, em razão, dentre outros
motivos, do poder econômico e a força de indução ao consumo
das empresas. E, diante dessa situação o Código de Defesa
do Consumidor criou mecanismos para proteger a parte mais
desfavorecida desta relação desigual, com a inversão do ônus da
prova, plenamente aplicável ao caso em questão, sendo deferida
por este magistrado.
Com relação às práticas comerciais como a oferta de algum produto
ou serviço, disciplina o art. 30, do CDC que dada publicidade à
informação atinente ao produto ou serviço, fica o fornecedor
vinculado a seus termos.
Desta forma, procedente é o pleito indenizatório, este plenamente
aplicado ao caso em tela, verificada a conduta ilícita, o nexo de
causalidade e o dano a que foi exposto a parte autora.
Incontestável a caracterização de publicidade enganosa
evidenciada no caso presente, vez que o empreendimento foi
oferecido com diversos espaços para lazer (praça, ciclovia, pomar,
praça do bebê e outros), área comercial (supermercado, padaria e
lanchonete) e total segurança, porém, as promessas anunciadas
não foram cumpridas até os dias de hoje. As alegações da primeira
requerida de que não se comprometeu a executar os serviços e sim
disponibilizar áreas para que os comerciantes locais explorassem a
atividade econômica no empreendimento, não exime as requeridas
de assumirem a responsabilidade pela oferta anunciada de forma
omissa, bem como dos danos deste decorrente. Destacando que,
o atrativo oferecido pelas requeridas atribuíram verdadeiro impulso
para compra da unidade habitacional no empreendimento.
Assim, fixo a indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), de modo a disciplinar as requeridas e dar satisfação
pecuniária à parte autora.
Esta é a DECISÃO que mais justa se revela para o caso concreto,
nos termos do art. 6º da LF 9.099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido formulado por JORGE MOLINA em desfavor
de BAIRRO NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO S/A, BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO e ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A,
partes qualificadas, e em consequência, CONDENO as empresas
requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) a título dos reconhecidos danos morais, acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária, a partir
do arbitramento (Súmula n. 362), do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento da condenação, na forma do artigo 523 e seguintes,
do CPC, não sendo aplicável a parte final do §1° do referido artigo,
no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme
Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG).
Havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial,
desde logo fica autorizado o levantamento, independente de nova
CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente DECISÃO como comunicação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
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DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7009982-97.2018.8.22.0001
REQUERENTE: MARCILENE VICENTINA DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: SHELDON ROMAIN SILVA DA
CRUZ - RO0004432
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Advogado do(a) REQUERIDO: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Afirma que, mesmo com suas contas
pagas, sofreu a interrupção do fornecimento de água por 15 (quinze)
dias, o que lhe ocasionou danos morais.
ALEGAÇÕES DA RÉ: Assevera que houve redução do
abastecimento devido à queima da bomba de um dos poços, porém
houve o fornecimento de água por caminhão-pipa. Argumenta que
não houve configuração de danos morais e pede a improcedência
da demanda.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: A questão deve ser examinada
à luz do CDC, vez que a incontroversa relação jurídica existente
entre as partes tem natureza consumerista. Ademais, entendo
desnecessária a produção de novas provas, comportando o feito
julgamento no estado em que se encontra.
Pois bem. Conforme previsão doutrinária e jurisprudencial, tem-se
que o fornecimento de água potável constitui serviço essencial, pois
atende a uma das necessidades básicas dos cidadãos, afigurandose, em tempos modernos, essencial a uma vida digna.
Não se olvida que todo serviço público deve possuir de forma ínsita
algum grau de essencialidade; no entanto, também é escorreito
declinar que se considera essencial determinado serviço público
quando diz respeito mais diretamente a uma necessidade inadiável
e vital dos cidadãos, relacionada a um dever primordial incidente
sobre o Estado.
A doutrina frequentemente utiliza a Lei Federal n. 7.783/89, como
parâmetro para avaliar a essencialidade de um serviço público.
Logo, para efeito de disciplinar o direito de greve, o seu art. 10
define quais são os serviços ou atividades essenciais que dispõe
sobre as necessidades inadiáveis da coletividade, e como não
poderia deixar de ser, a distribuição de água potável à população
recebe atenção:
“Art. 10 - São considerados serviços ou atividades essenciais: I Tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de
energia elétrica; gás e combustíveis (...).”
A Lei n. 8.987/95 que dispõe sobre a permissão e concessão do
serviço público, em seu art. 6º, parágrafo 1º, estabelece:
“Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato.
Parágrafo 1º – Serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”
Tem-se que o fornecimento de água encanada deve ser
compreendido desde o princípio, como dever primordial de
um Estado, comprometido com o bem estar social, postura
esta assumida pela República Federativa do Brasil, através da
Constituição de 1988.
Desse modo, fica evidente que além de estar ligada à seara
consumerista, a prestação do serviço em comento se encontra
fortemente jungida à noção de cidadania.
A responsabilidade da empresa ré deve ser decidida sob o abrigo da
responsabilidade objetiva, uma vez que se trata de concessionária
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de serviço público, e a relação entre as partes é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, haja vista ser típica a relação
de consumo, de modo que compete à requerida comprovar que
não é sua responsabilidade pelo ressarcimento dos danos, em que
pese, apesar de ser caso de responsabilidade objetiva, subsistirem
inalterados alguns pressupostos para se configurar o dever de
indenizar, a saber: o dano e o nexo de causalidade.
A requerida, portanto, responde pelos danos causados a seus
usuários, desde que comprovados o dano e o nexo de causalidade,
a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva
do consumidor, o que aqui não se verifica. A demora para o
restabelecimento do serviço essencial ultrapassou o razoável.
Comprovado está o nexo causal entre o dano experimentado pela
autora.
Não se trata de mera eventualidade, uma vez que a interrupção
durou longo período. A responsabilidade avulta pela falha do
serviço verificada não só em razão da interrupção, mas também da
falta de restabelecimento em curto espaço de tempo, o que firma o
nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo requerente
e a conduta da requerida.
Resta fixar o valor da indenização, que é a tarefa mais árdua em
se tratando de indenização por dano moral, uma vez que a um só
tempo lidamos com duas grandezas absolutamente distintas, uma
imaterial (o abalo sofrido) e outra material (o dinheiro).
Compatibilizar o abalo à honra objetiva com um valor monetário
que, de alguma forma, represente não um pagamento, mas um
lenitivo, é um desafio.
A jurisprudência tem oferecido alguns critérios para quantificar
o valor do dano moral, havendo entendimento majoritário no
sentido de que se leve em consideração a intensidade da ofensa,
a capacidade financeira do ofensor e condição econômica do
ofendido, de forma que a reparação não represente a ruína para o
devedor, nem constitua fonte de enriquecimento sem causa para o
credor, devendo ser estabelecida criteriosamente.
No presente caso concreto, considerando a condição econômica
da autora, bem como a repercussão do ocorrido, a culpa grave da
requerida e a capacidade financeira desta, fixo o dano moral no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE, o pedido inicial formulado por MARCILENE VICENTINA
DA COSTA em face de COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS
DE RONDONIA - CAERD, partes qualificadas, e, por via de
consequência, CONDENO a ré no pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção
monetária com índices do TJRO e juros legais de 1% (um por cento)
ao mês a partir da presente condenação (Súmula 362, Superior
Tribunal de Justiça).
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá realizar o
pagamento da condenação na forma do artigo 523 e seguintes,
do CPC, sob pena de acréscimo de 10% de multa sobre o valor do
débito, não sendo aplicável a parte final do §1° do referido artigo,
no que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme
Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial,
desde logo fica autorizado o levantamento, independente de nova
CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente DECISÃO como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 19552186
Data de assinatura: Sexta-feira, 06/07/2018 09:53:32
18070609533211500000018228788
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7011841-51.2018.8.22.0001
REQUERENTE: JOANA PEREIRA BRITO
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: JUCELIANE VALENTE DO AMARAL
Advogado do(a) REQUERIDO: ALINE MERELES MUNIZ RO7511
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos da Lei.
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Pretende a condenação da ré ao
pagamento de R$ 2.030,00 relativos a créditos locatícios e encargos
acessórios.
ALEGAÇÕES DA RÉ: Refuta a aplicabilidade da multa moratória
e argumenta que efetuou o pagamento de todo o valor devido,
pleiteando a improcedência da ação.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Em que pese o trâmite processual
transcorrido, analisando os argumentos fáticos do pedido e
a documentação apresentada, verifico que o pleito não pode
prosseguir em razão de flagrante ilegitimidade ativa, havendo, pois,
causa impeditiva de análise do MÉRITO da demanda.
É que o contrato de locação de imóvel residencial foi firmado entre
a requerida, na qualidade de locatária, e os Srs. Alcilene Pereira,
Adão James e Alcino Paes, na qualidade de locadores, estes
representados por sua procuradora, Sra. Joana, ora autora.
Como o direito vindicado decorre diretamente da relação jurídica
firmada, resta patente a ilegitimidade da parte autora para ajuizar
a presente demanda, prejudicando a análise do MÉRITO ou de
quaisquer outras alegações incidentais.
Com efeito, a autora pretende, em nome próprio, a garantia
do direito de terceiros – os locadores -, o que não é admissível,
conforme inteligência extraída do art. 18 do CPC (“Ninguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico”). A propósito:
Apelação Cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança. SENTENÇA de procedência. Apelo do réu. A
comprovação da propriedade do imóvel pelo locador é exigida
somente nas hipóteses do art. 60 da Lei de Locações, não para
esta ação, que se funda na falta de pagamento de alugueis e
encargos locatícios. No entanto, restou incontroverso nos autos
que o autor agiu como mero procurador da proprietária do imóvel
quando celebrou a locação, o que lhe retira a legitimidade para o
ajuizamento da presente ação. Ação julgada extinta, sem exame
de MÉRITO, por ilegitimidade ativa. Apelação provida. (TJSP.
Apelação n. 0022510-22.2009.8.26.0477. Rel. Des. Morais Pucci.
J. 22/06/2015)
Desta forma, a reconhecida ilegitimidade ativa impõe a extinção do
feito sem o julgamento do MÉRITO.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
devendo o cartório, após o trânsito em julgado desta, arquivar
imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações
de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7023413-04.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ROSANE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
CARLOS
ALBERTO
CANTANHEDE DE LIMA JUNIOR - RO0008100
REQUERIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
13/09/2018 Hora: 10:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
DECISÃO / TUTELA DE URGÊNCIA
Processo n.: 7022137-35.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ULAIMA FABRICIA DE SOUSA
FORMOLO
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 2297, APTO 01, São Cristóvão,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-089
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA COSTA DAS CHAGAS
- RO0006205
Parte requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4167, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO:
Consigno que a parte autora, intimada para apresentar análise
de débito e faturas de novembro/2017 a maio/2018, permaneceu
inerte. Contudo, diante da essencialidade do serviço, passo ao
exame da tutela e oportunizo a autora trazer os documentos até a
data da conciliação.
Sabe-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional constitui-se em faculdade conferida ao juiz, que,
dentro dos critérios legais, decide sobre a conveniência da medida,
podendo a qualquer tempo revogá-la ou modificá-la.
No caso em exame, o pedido de abstenção decorre de falha na
prestação dos serviços, pela cobrança de valores incorretos, tese
sustentada pela parte autora, que alega poder vir a sofrer dano em
decorrência de eventual desligamento do fornecimento de energia
elétrica.
A antecipação de tutela pretendida deve ser deferida, pois a
discussão dos débitos em juízo, mesmo com as limitações
próprias do início do conhecimento, implica na impossibilidade do
desligamento, inclusive porque a energia elétrica é tida como bem
essencial à vida de qualquer ser humano.
Os requisitos legais para a concessão antecipada da tutela
jurisdicional, especialmente a verossimilhança da alegação, estão
presentes nos autos.
Há de se considerar, ainda, que há fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação para a parte autora diante da
essencialidade do serviço, sendo que, caso ao final venha a ser
julgado improcedente o pedido e utilizado o serviço, poderá haver
a cobrança, por parte da requerida, pelos meios ordinários.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A
TUTELA ANTECIPADA reclamada e, por via de consequência,
DETERMINO à empresa requerida que se ABSTENHA de efetuar
o corte/interrupção no fornecimento de energia na residência da
parte requerente e/ou de efetivar qualquer restrição creditícia nas
empresas arquivistas referente aos débitos impugnados (faturas
referente aos meses de novembro/2017 a maio/2018) e até final
solução da demanda, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem
reais), até o limite indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem
prejuízo dos pleitos contidos na inicial, de elevação de astreintes
e de determinação de outras medidas judiciais que se façam
necessárias, sendo que novos débitos poderão ser cobrados
normalmente, inclusive com eventual desligamento em caso de
inadimplência.
Caso já tenha ocorrido quaisquer das ações temidas pela parte
demandante (corte ou restrição creditícia), fica fixado o prazo de
24 (vinte e quatro horas) para o restabelecimento dos serviços
regulares de fornecimento de energia elétrica, e de 10 (dez) dias,
para a efetiva baixa/retirada da restrição de crédito efetivada.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências
e recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da L.F.
9.099/95), bem como incluindo a possibilidade de inversão do ônus
da prova.
Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a) de
Justiça citar e intimar as partes da presente DECISÃO, bem como
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ser designada nova audiência de conciliação pela CPE, realizandose no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho/RO.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7006178-24.2018.8.22.0001.
REQUERENTE: RENATA KELLY DA SILVA.
REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS, SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E
SERVICOS LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
VANDERLEI - PE0021678
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Advogado do(a) REQUERIDO: MAGDA ZACARIAS DE MATOS RO0008004
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7006178-24.2018.8.22.0001.
REQUERENTE: RENATA KELLY DA SILVA.
REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS, SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E
SERVICOS LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
VANDERLEI - PE0021678
Advogado do(a) REQUERIDO: MAGDA ZACARIAS DE MATOS RO0008004
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
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ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7015372-48.2018.8.22.0001
REQUERENTE: JOZICLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: GRACILIANO ORTEGA
SANCHEZ - RO0005194
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
Intimação
SENTENÇA
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Afirma que efetuou empréstimos
consignados com o banco requerido, mas foi debitado
antecipadamente o valor dos contratos. Pugna pela reparação em
danos morais pela propaganda enganosa.
DA CONEXÃO: De início, esclareça-se que os feitos registrados
sob os números 7015368-11.2018.8.22.0001, 701537248.2018.8.22.0001 e 7015376-85.2018.8.22.0001, são conexos,
possuem a mesma causa de pedir, bem como mesmo pedido, e,
portanto serão julgados em conjunto conforme §1º do artigo 55 do
Código de Processo Civil.
REVELIA – PROC. 7015368-11.2018.8.22.0001: Apesar de
devidamente citado e advertido de que deveria fazer-se presente
em audiência de conciliação sob pena de confesso, o banco
requerido não compareceu à solenidade, de forma que decreto a
revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/1995.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Suscita preliminar de ausência de
interesse de agir, e no MÉRITO alega exercício regular de direito,
pois o pagamento ocorreria na data do crédito do 13º salário ou na
data do vencimento do empréstimo.
PRELIMINAR: A matéria ventilada em sede de preliminar confundese com o MÉRITO, razão pela qual deve a preliminar ser rejeitada
e o argumento será analisado em seguida. Assim, conheço da
preliminar, mas a rejeito e passo ao exame de MÉRITO.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Configurada a relação de consumo,
aplica-se o CDC.
Ademais, a matéria é exclusivamente de direito e documental,
sendo que as partes devem instruir regularmente as respectivas
peças processuais (inicial, contestação e eventualmente a réplica)
com todos os documentos indispensáveis ao julgamento da lide
e que não podem ser substituídos por testemunhas. Deve-se,
portanto, proceder ao julgamento antecipado da lide.
Em uma primeira análise dos documentos juntados pela parte
autora nas exordiais, de se observar que a data do vencimento não
coincide com a do débito realizado pelo banco requerido, havendo
aparente pagamento antecipado.
Desse modo, quanto à oferta, o fornecedor que a veicular obrigase aos termos informados, consoante art. 30 do CDC e o ônus
da veracidade cabe a quem efetua a comunicação publicitária,
segundo art. 38 do CDC.
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No entanto, em breve consulta ao site do requerido verifica-se que
há na realidade uma cessão de créditos, onde o consumidor pode
antecipar os valores relativos ao seu 13º salário e o pagamento
será realizado “no recebimento do crédito do 13º salário ou no
vencimento do contrato, o que ocorrer primeiro.”
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/
emprestimo/dinheiro-para-usar-como-quiser/antecipacao-do-13salario#/
A data de vencimento é data limite para a cobrança, pois caso o
demandante receba antes o 13º é permitido ao banco descontar em
conta o valor devido em razão do crédito adiantado pela cessão.
Saliente-se que é prática conhecida do requerido ter essa informação
reiterada no comprovante de empréstimo/financiamento, com esta
nomenclatura, apesar da imprecisão técnica, não juntado nos autos
pelo autor e entendo essa prova de fácil produção, em evidente
desacordo com o art. 5º do CPC que obtempera o agir das partes
no processo em conformidade à boa fé.
Portanto, a publicidade enganosa alegada inexiste ante cláusula
contratual que permite a conduta do banco requerido.
Com efeito, têm-se:
“Apelação Cível. Consumidor. Cláusula Abusiva. Dano Moral.
Requisitos. A cláusula contratual que de forma alternativa condiciona
o vencimento antecipado de prestação bancária de empréstimo
ao recebimento do 13º salário não é abusiva. Cláusula contratual
válida não causa dano moral. Apelação, Processo nº 001483513.2014.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia, Data de julgamento: 10/08/2017”.
Assim, embora haja relação de consumo, a inversão do ônus
da prova consagrada no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática,
dependendo da análise do juízo acerca da verossimilhança da
alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor
(AgInt no AREsp 1005323 MG, J. 28/03/2017).
No caso dos autos, é flagrante a inexistência de verossimilhança das
alegações devendo ser afastada os efeitos da revelia em relação
ao processo de nº 7015368-11.2018.8.22.0001 segundo art. 345,
IV, do CPC, não se recomendando a inversão do ônus da prova em
favor do autor, concluindo-se que não restou comprovado qualquer
descumprimento contratual, deixando-se de cumprir o mister do art.
373, I, do CPC.
Logo, evidente a improcedência dos pedidos indenizatórios,
porquanto não houve conduta ofensiva do réu passível de
responsabilização civil, em consonância aos artigos 186 e 927 do
Código Civil.
De se notar que o patrono do demandante intentou semelhante
ação no 2º Juizado Especial Cível desta Comarca sob o nº
7001459-96.2018.8.22.0001 julgada improcedente, pois na inicial
há comprovante que prevê desconto dos valores tanto na data do
recebimento do 13º salário quanto na do vencimento.
O próprio causídico no mencionado juizado, ajuizou outras três
ações (7015393-24.2018.8.22.0001, 7015387-17.2018.8.22.0001
e 7015348-20.2018.8.22.0001) já julgadas improcedentes pela
supressão de cláusula contratual que admite o desconto na
modalidade ventilada, supostamente com a intenção de induzir o
juízo a erro, atitude rechaçada em nosso ordenamento jurídico.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos formulados por JOZICLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO
em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas, nas
petições iniciais dos processos 7015368-11.2018.8.22.0001,
7015372-48.2018.8.22.0001 e 7015376-85.2018.8.22.0001.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se.
Serve a presente como comunicação.
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Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 19455338
Data de assinatura: Sexta-feira, 06/07/2018 09:32:12
18070609321215600000018137064
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7049358-27.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: EMERSON CEZAR DE OLIVEIRA
EXECUTADO: IVO M DIAS - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: ALICE CERESA DE OLIVEIRA RO8631
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA a se manifestar quanto aos documentos juntados no
feito NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7020013-79.2018.8.22.0001
REQUERENTE: MARINHO & COSTA LTDA - ME
Advogados do(a) REQUERENTE: JOHNI SILVA RIBEIRO RO7452, PAMELA GLACIELE VIEIRA DA ROCHA - RO0005353
REQUERIDO: REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE
TELEFONIA LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO BARROS FERREIRA
JUNIOR - MT007002O
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Instrução e Julgamento Sala 125: Instrução e Julgamento do
4º Juizado Esp Cível Data: 29/08/2018 Hora: 10:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
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instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, com Avenida Jorge Teixeira, nº 3061,
Bairro Embratel, CEP: 76820-842, Porto Velho/RO
Processo n.: 7029476-45.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA
REIS
Endereço: Rua Ivone Chakian, 8041, Juscelino Kubitschek, Porto
Velho - RO - CEP: 76829-354
Advogado do(a) EXEQUENTE: VAGNER MESSIAS DA SILVA RO8969
Parte requerida: Nome: FRANCINETE CASTRO DA SILVA
Endereço: Rua Benedito Inocêncio, 8846, Beco, Socialista, Porto
Velho - RO - CEP: 76829-274
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Analisando os autos, verifico que não foi escaneado o verso das
notas promissórias que se pretende executar. Deve a petição inicial
ser, portanto, emendada.
Desse modo, intime-se a parte exequente para a providência, em
15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar e imediata
extinção do feito.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho/RO,data inserida na movimentação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, com Avenida Jorge Teixeira, nº 3061,
Bairro Embratel, CEP: 76820-842, Porto Velho/RO
Processo n.: 7029448-77.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: CARLOS HENRIQUE DE MELO
WRONSKI
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 6152, - de 6142 a 6478 - lado
par, Lagoinha, Porto Velho - RO - CEP: 76829-708 Endereço: Rua
Alexandre Guimarães, 6152, - de 6142 a 6478 - lado par, Lagoinha,
Porto Velho - RO - CEP: 76829-708 Endereço: Rua Alexandre
Guimarães, 6152, - de 6142 a 6478 - lado par, Lagoinha, Porto
Velho - RO - CEP: 76829-708
Nome: PAMELA REZENDE DE SOUSA WRONSKI
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 6152, - de 6142 a 6478 lado par, Lagoinha, Porto Velho - RO - CEP: 76829-708
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Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE DE MELO
WRONSKI - RO9361
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE DE MELO
WRONSKI - RO9361
Parte requerida: Nome: PORTOSEG S/A - CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Endereço: Alameda Barão de Piracicaba, 618, - de 356/357 ao fim,
Campos Elíseos, São Paulo - SP - CEP: 01216-012
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Observa-se a existência de diversos órgãos de proteção ao crédito,
sendo que nem todos comunicam entre si seus bancos de dados.
Assim, faz-se necessária a juntada das certidões de inscrição
emitidas pelos principais órgãos, de forma a aferir a existência do
perigo de dano, bem como do efetivo abalo ilegítimo do crédito ou
da incidência da Súmula n. 385 do STJ, sendo esta providência
cabível à parte autora.
Assim, intime-se a parte demandante para o fim de apresentar a
certidão de inscrição (consulta de balcão) emitida pelos SCPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar e
imediata extinção do feito.
Ressalte-se que este juízo adotou o entendimento de que a
comprovação da negativação deve ser feita por documento oficial
emitido diretamente pelo órgão de proteção ao crédito (consultas
de balcão).
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7029037-34.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: SILVIO VINICIUS SANTOS MEDEIROS
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76804-120
Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO VINICIUS SANTOS
MEDEIROS - RO0003015
Parte requerida: Nome: ARISON GARCIA LIMA
Endereço: Rua dos Pioneiros, 2425, 1 Vara Civel de Cacoal, Centro,
Cacoal - RO - CEP: 76963-726
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Cite-se. Intime-se.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7025051-72.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: SIMONE FERREIRA DE SOUZA
Endereço: Rua Borges de Medeiros, 9.667, - de 8839/8840 a
9288/9289, São Francisco, Porto Velho - RO - CEP: 76813-330
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO ALEXANDRE ASSIS
MOREIRA - RO0003675
Parte requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4.137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Nome: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
CAERD
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 2.112, - de 1964 a 2360 lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-046
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Em que pesem os argumentos da parte autora, verifica-se que
o documento anexado ao id 19626384 é consulta junto ao SPC,
órgão de proteção ao crédito que não se confunde com o SCPC.
Assim, não há o que reconsiderar.
Serve como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7017885-86.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: SHIRLEY ALEXANDRE CAVALCANTE
Endereço: Rua Rio Verde, Casa 82, Condomínio Icaraí I, Aponiã,
Porto Velho - RO - CEP: 76824-012
Advogado (a): Advogado do(a) EXEQUENTE: MONA SETH
ALEXANDRE CAVALCANTE CORDEIRO - RO0005640
Parte requerida: Nome: ALCIMAR VIANA DE OLIVEIRA
Endereço: Av. Campos Sales, 3112, Olaria, Porto Velho - RO CEP: 76804-120
Advogado (a): Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 2.736,43 (dois mil
setecentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos),
conforme requerido pela parte exequente.
A penhora não foi concretizada em razão de insuficiência de valores
nas contas bancárias da parte executada, conforme demonstrativo
anexo.
Intime-se a parte exequente para em 05 (cinco) dias indicar bens
ou créditos da parte executada passíveis de penhora ou requeira o
que entender de direito, sob pena de extinção nos moldes do art.
53, §4º, da Lei 9.099/95 e enunciado nº 75 do FONAJE.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7012928-76.2017.8.22.0001
REQUERENTE: LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERENTE: LEONARDO GUIMARAES
BRESSAN SILVA - RO0001583
REQUERIDO: MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
ALEGAÇÕES DO AUTOR: A parte autora pretende a condenação
da parte ré ao pagamento de R$ 1.976,64.
REVELIA: Apesar de devidamente citada e advertida de que
deveria fazer-se presente em audiência de conciliação sob pena
de confesso, a parte requerida não compareceu à solenidade.
Assim, decreto a revelia da parte ré, nos termos do artigo 20 da Lei
9.099/95, aplicando-lhe o efeito da confissão para o fim de tornar
incontroversos os fatos aduzidos na inicial.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Restam comprovados os fatos
alegados na inicial, conforme documentos constantes dos autos,
não havendo razões para se concluir diversamente. Assim,
estando o pleito amparado pelo ordenamento jurídico, que veda
a hipótese de enriquecimento de um em detrimento de outro (art.
884, CC/2002), deve o respectivo pagamento ocorrer.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, RECONHEÇO OS EFEITOS DA
REVELIA E JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por
LOC-MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAEPP em face de MACROBASE ENGENHARIA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, partes qualificadas, e, por via de consequência,
CONDENO a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de
R$ 1.976,64 (um mil e novecentos e setenta e seis reais e sessenta
q quatro centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação e de correção monetária desde o ajuizamento
da ação, pelos índices publicados pelo Eg. TJRO, nos termos da
fundamentação supra.
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Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Após o trânsito em julgado e havendo pagamento voluntário
por meio de depósito judicial, fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7006993-06.2014.8.22.0601
Parte requerente: Nome: ANGELA AERCILENE MOREIRA DE
SOUZA
Endereço: Rua Prudente de Moraes, 2053, Baixa União, Porto
Velho - RO - CEP: 76805-865
Advogado (a): Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO
AUGUSTO BARBOZA PINHEIRO - RO0005706
Parte requerida: Nome: LF COMERCIO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 2616, São Cristóvão, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-012
Advogado (a): Advogado do(a) EXECUTADO: REJANE
SARUHASHI - RO0001824
DECISÃO
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 11.841,55 (onze mil
oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos),
considerando que nos processos do Juizado Especial Cível não há
incidência de honorários de execução.
A penhora on line requisitada por este Juízo foi parcialmente
cumprida, tendo sido penhorado apenas valor ínfimo (R$ 0,36),
cujo desbloqueio já foi determinado, conforme demonstrativo em
anexo.
Intime-se a parte exequente para em 05 (cinco) dias indicar bens
ou créditos da parte executada passíveis de penhora ou requeira o
que entender de direito, sob pena de extinção nos moldes do art.
53, §4º, da Lei 9.099/95 e enunciado nº 75 do FONAJE.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7024870-71.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ANDRE DE SOUZA COELHO
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO MELO DO LAGO RO0005734
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REQUERIDO: OI MOVEL S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: MARCIO MELO NOGUEIRA
- RO0002827, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
13/09/2018 Hora: 12:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
DECISÃO / TUTELA DE URGÊNCIA
Processo n.: 7027418-69.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: CARLOS PEREIRA DE CARVALHO
JUNIOR
Endereço: Rua México, 3238, apto 03, Embratel, Porto Velho - RO
- CEP: 76820-752
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Advogado do(a) REQUERENTE: FLORISMUNDO ANDRADE DE
OLIVEIRA SEGUNDO - RO9265
Parte requerida: 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) REQUERIDO:
O pedido de antecipação da tutela há que restar deferido, com
fulcro no art. 300 do CPC, eis que presentes os pressupostos
estabelecidos pelo referido DISPOSITIVO, pois o pedido de urgência
decorre da relação estabelecida entre as partes (probabilidade do
direito) e a ausência de cadastro no sistema Detrannet poderá
causar prejuízos à parte autora (perigo de dano).
Com efeito, o autor argumenta que sem o cadastro do sistema
detrannet não pode concluir os procedimentos para regularizar
o seu veículo junto ao órgão estadual de trânsito e o documento
anexado ao id 19769492 conduz à CONCLUSÃO de que até
04/07/2018 não constava a inclusão dos dados no sistema e que
tal providência compete à requerida.
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo
que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se
defere, de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela
legislação processual (art. 300, §3°, CPC).
Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações e com
fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória
urgente (antecipada) reclamada pela parte demandante, e, por
via de consequência, DETERMINO que a empresa requerida
CADASTRE o veículo do autor (id19769490), junto ao sistema
DETRANNET, dentro do prazo máximo de 5 (cinco dias) a contar
da respectiva citação/intimação, sob pena de multa diária de R$
100,00 (cem reais), até o limite indenizatório de R$ 2.000,00 (dois
mil reais).
A obrigação deverá ser cumprida rigorosamente sem prejuízo
dos pleitos contidos na inicial, de elevação de astreintes e
de determinação de outras medidas judiciais que se façam
necessárias.
Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a)
de Justiça citar e intimar as partes da presente DECISÃO, bem
como da audiência de conciliação designada para o dia 30/08/2018
09:20, no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO.
A ausência da parte autora implicará em extinção do feito, com
condenação em custas processuais e a da ré importará em revelia e
presunção dos fatos alegados na petição inicial. As partes deverão
comunicar a alteração de seus endereços, entendendo-se como
válida a intimação enviada para o endereço constante do feito.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
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arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7004780-42.2018.8.22.0001
REQUERENTE: HOSANA MARIA ALVES PINTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA PAULA DE SOUZA RO8059
REQUERIDO: CLARO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos da Lei.
ALEGAÇÕES DA AUTORA: Informa que é cliente da requerida e
que esta passou a lhe telefonar de forma insistente e injustificável,
aproximadamente 20 vezes por dia, inclusive aos finais de semana,
durante o expediente de trabalho e à noite. Assevera que solicitou
ao atendente a interrupção dos telefonemas. Requereu a suspensão
das ligações e a indenização por danos morais.
ALEGAÇÕES DO REQUERIDO: Sustenta que o não causou
nenhum abalo a cliente e que os fatos narrados não passaram
de mero dissabor, não configurando dano moral. Requer a
improcedência dos pedidos.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Tratam os autos de relação de
consumo, aplicando-se ao caso as normas do CDC.
In casu, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as
partes. Outrossim, em razão da ausência de impugnação específica
(telas do celular) na defesa, é de se reconhecer que partiram da
Operadora as ligações identificadas pela autora.
Desta feita, a controvérsia reside na ocorrência de danos
extrapatrimoniais em razão da conduta da requerida.
E na hipótese, dos documentos juntados pela autora ao id 16101546
do mesmo número se repetiram por aproximadamente 30 vezes as
ligações realizadas em dias e horários diversos.
Em que pese a tese sustentada pela autora, é de se reconhecer
que os telefonemas, em si só considerados, não constituem ofensa
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significativa à honra do consumidor ou a qualquer outro bem
imaterial, sob qualquer pretexto.
Conquanto não se negue que a situação descrita nos autos possa
ser desagradável, não se vê como possível seu enquadramento na
figura dos danos morais, tendo em conta que a moral é algo mais
sutil e profunda, não bastando um mero dissabor ou contrariedade
para caracterizá-la.
Desta feita, por não vislumbrar a ocorrência do ato ilícito, julgo
improcedente o pedido de dano moral.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos iniciais formulados por HOSANA MARIA ALVES PINTO
em face de CLARO S/A, partes qualificados na inicial, nos termos
da fundamentação supra.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, arquivar imediatamente o feito,
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7029071-09.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ
Endereço: Av. Calama, 2300, Galeria Gardem, sala 6, São João
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-768
Advogado do(a) EXEQUENTE: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ
- RO0005194
Parte requerida: Nome: EURIMAR DO CARMO CORREA BESSA
Endereço: RUA NAVEGANTES, 6107, COHAB FLORESTA, Porto
Velho - RO - CEP: 76900-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Da atenta leitura da cláusula segunda, itens I e II, do contrato de
prestação de serviços advocatícios, se extrai que os honorários
convencionais (um salário mínimo vigente + 30% do êxito da ação)
deveriam ser pagos ao final da ação patrocinada pelo exequente,
descontados do montante pago em favor do executado. Desta
forma, não identifico o preenchimento do requisito da exigibilidade
do título.
Intime-se a parte exequente para esclarecimentos/comprovação,
em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar e imediata
extinção do feito.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7012865-51.2017.8.22.0001.
REQUERENTE: BRUNO ROGERES DE SOUZA SILVA.
REQUERIDO:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
S/A,
ODEBRECHT
REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
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Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7016108-66.2018.8.22.0001
REQUERENTE: CARLOS AFONSO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: SINDINARA CRISTINA GILIOLI
- RO0007721
REQUERIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: ANDRE NORIO HIRATSUKA SP231205
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento do 4º
Juizado Esp Cível Data: 28/08/2018 Hora: 09:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
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não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7017718-69.2018.8.22.0001
REQUERENTE: CARLA PATRICIA CAMPOS SOARES
Advogado do(a) REQUERENTE: MERCIA INES FERREIRA
FRANCISCO - RO0005592
REQUERIDO: JULIANO FRALEN DE OLIVEIRA SILVA
88240134220
Advogado do(a) REQUERIDO: ELVIS DIAS PINTO - RO0003447
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento do 4º
Juizado Esp Cível Data: 23/08/2018 Hora: 11:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
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Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7016003-89.2018.8.22.0001
REQUERENTE: JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: DALGOBERT MARTINEZ
MACIEL - RO0001358
REQUERIDO: CLARO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1.995.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Afirma que houve falha na prestação
dos serviços da ré, vez que ocorreu contratação indevida nas
faturas, denominados “CLARO RADAR”. Aduz que toda inserção
de créditos, a requerida efetua um desconto de R$0,35 (trinta e
cinco centavos) com os referidos serviços, motivo pelo qual, requer
a restituição em dobro do valor pago. Diz que a situação narrada
ultrapassou o mero dissabor, o que também motivou o pedido de
dano moral.
ALEGAÇÕES DA RÉ: Alega que o autor pretende apenas dano
moral e que já efetuou a correção na linha do autor. Por fim, aduz
não ter praticado qualquer ato ilícito passível de indenização por
dano moral.
PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO: Resta comprovada a contratação
dos serviços junto a empresa ré. A questão deve ser examinada à
luz do CDC, vez que trata-se de relação de consumo.
No caso, o autor demonstrou a cobrança de serviços não solicitados
e que não reconhece, denominados (claro radar).
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A ré não demonstrou com clareza como o serviço passou a ser
debitado nos créditos lançados na linha vinculada ao autor e
deixou de apresentar as gravações entre o autor e os prepostos da
empresa em que o serviço foi supostamente requerido.
Definitivamente, procedente é o pleito reparatório, devendo a ré
ser compelida na restituição do valor de R$30,10 (trinta reais e dez
centavos), na forma do art. 42, parágrafo único, da Lei Consumerista,
a título de “CLARO RADAR” cobrados indevidamente nas inserções
de créditos efetuadas pelo autor.
Quanto ao dano moral pleiteado, tenho que deve ser julgado
improcedente. O mero descumprimento contratual (falha na
prestação dos serviços) não representa hipótese de dano in re ipsa
(como, por exemplo, negativação/inscrição indevida nos órgãos de
restrição de crédito; overbooking e cancelamento unilateral de voo
contratado e programado; perda de ente querido por prática de ilício
civil; etc.), de modo que a ofensa moral decorrente deveria restar
comprovada e correspondente à geração de outros resultados
diversos do simples defeito já analisado e tutelado.
Dessa forma, não há definitivamente nada nos autos que comprove
a “tormenta” e o fato danoso, capaz de exigir a reparabilidade ou
indenização a título de danos morais. Trata-se de caso de mero
aborrecimento comezinho e a que todas as pessoas estão sujeitas.
A devolução em dobro do valor pago por serviços não contratados
e o cancelamento dos serviços “CLARO RADAR”, se revelam
suficientes para os fins pretendidos pela parte autora.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido inicial formulado por JOSÉ CLAUDIO MONTEIRO
DE SOUZA em face de CLARO S.A., partes qualificadas, e, por
via de consequência, CONDENO a empresa ré ao pagamento do
valor de R$ 30,10 (trinta reais e dez centavos), já em dobro, à título
de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao
mês, a partir da citação válida, e atualização monetária a partir do
ajuizamento da ação, bem como, CONDENO a requerida a efetuar
o cancelamento dos serviços CLARO RADAR na linha do autor
69-99924-2625”.
Caso ocorram novos descontos/lançamentos, a requerida deverá
efetuar a restituição na forma do art. 323, do CPC.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Com o trânsito em julgado e após o pedido de cumprimento de
SENTENÇA, a parte devedora deverá ser intimada na forma do
artigo 523 e ss. do CPC, não sendo aplicável a parte final do §1°
do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial,
desde logo fica autorizado o levantamento, independente de nova
CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7014218-92.2018.8.22.0001
REQUERENTE: FRANCYELE CRISTINA MENDES FREITAS
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE FURTADO
COELHO DE OLIVEIRA - RO0005105
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
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Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Intimação
SENTENÇA
ALEGAÇÕES DA REQUERENTE: Sustenta que ao tentar adquirir
crédito no comércio local, foi surpreendida com a anotação de seu
nome no rol de devedores. Diz que não reconhece o débito e que
jamais manteve relação jurídica com a parte requerida. Informa
que as demais anotações estão sendo discutidas judicialmente.
Requereu a antecipação da tutela para excluir seu nome do
cadastro de inadimplentes e a procedência da demanda para
declarar a inexistência dos débitos e condenar a ré ao pagamento
de indenização por dano moral. Apresentou réplica pugnando pela
integral procedência.
ALEGAÇÕES DA REQUERIDA: Suscitou preliminar de conexão.
No MÉRITO, reconheceu que o cadastro contém divergências dos
dados pessoais da autora, porém, requereu a improcedência da
demanda.
PRELIMINAR: Sem razão a requerida, ao passo que as certidões
de inscrição apontam mais de um contrato lançado no rol de
inadimplentes. Assim, rejeito a preliminar.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Ante à existência de relação de
consumo, a questão deve ser examinada à luz do CDC.
Ademais, o feito efetivamente comporta julgamento antecipado,
dada a ausência de outras provas a serem produzidas e porque
exclusivamente de direito a matéria a ser analisada, não se
justificando designação de audiência de instrução ou dilação
probatória.
De se notar, a existência de outras inscrições em nome da autora
na SERASA, todas promovidas pela requerida e aparentemente de
contratos distintos.
Compete a autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito
enquanto que ao réu a comprovação de fato extintivo, impeditivo e
modificativo de seu direito.
Havendo alegação de que a autora não contratou os serviços
da empresa, caberia à requerida provar o contrário, legitimando,
assim, a cobrança e consequente prévia notificação para inscrição
do nome da requerente nos seus cadastros restritivos, e isso não
se desincumbiu de fazer, pois inexiste nos autos qualquer prova
documental neste sentido. Ao contrário, reconheceu possível
falha nos dados pessoais de cadastro do terminal que motivou as
inscrições.
Há de se ressaltar que a responsabilidade do prestador de serviços
é objetiva, e ainda que também tenha sofrido prejuízo com a fraude,
isto somente pode servir para mitigar a indenização devida, não
sendo excludente de responsabilidade nas relações de consumo,
portanto, a requerida é parte legítima para figurar no polo passivo
da lide. Neste caso, ressalte-se, não se aplica a excludente por fato
de terceiro, pois não se identifica culpa exclusiva de terceiro, já que
a falha de segurança do serviço contribuiu para a fraude.
Caracterizado assim o dano moral pela simples inscrição indevida e
consequente restrição ao crédito, conforme pacífica jurisprudência
do TJ/RO (100.001.2004.013940-8 Apelação Cível).
Constata-se que ao final a inscrição do nome da autora em cadastro
de restrição ao crédito tem representado fator de significativa
vantagem econômica para a mesma, especialmente pelo
fracionamento do dano, que foi um só, decorrente da continuidade
da ação de criminosos.
O quantum a ser pago a título de reparação de danos morais
deve seguir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assim, como a parte autora fracionou o dano, fracionada deve ser a
reparação, sem perder de vista além da condição socioeconômica
das partes, os precedentes jurisprudenciais recentes, motivo pelo
qual, fixo o valor de R$1.000,00 (mil reais).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial formulado por FRANCYELE
CRISTINA MENDES FREITAS em desfavor de CENTRAIS
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON, para, DECLARAR
a inexistência e inexigibilidade do débito apontado na certidão
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da SERASA (R$131,26, CONTRATO 0316338502948019) e
CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por dano
moral na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), atualizados a partir
desta data.
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Havendo pagamento voluntário por meio de depósito judicial,
desde logo fica autorizado o levantamento, independente de nova
CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado eletronicamente por: ACIR TEIXEIRA GRECIA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 19573267
Data de assinatura: Sexta-feira, 06/07/2018 08:44:18
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
DECISÃO / TUTELA DE URGÊNCIA
Processo n.: 7029294-59.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ALCIONETE ALVES BARBOSA
Endereço: Rua Aristides Santos, 7108, Lagoinha, Porto Velho - RO
- CEP: 76829-844
Advogados do(a) REQUERENTE: BRENDA RODRIGUES DOS
SANTOS - RO8648, DIEGO JOSE NASCIMENTO BARBOSA
- RO0005184, CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO RO0004569
Parte requerida: Nome: BANCO CETELEM S.A
Endereço: Alameda Rio Negro, 161, Andar 17, Alphaville Industrial,
Barueri - SP - CEP: 06454-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
O pedido de antecipação da tutela há que restar deferido, com fulcro
no art. 300 do CPC, eis que os descontos poderão causar prejuízos
e constrangimentos à parte autora, inclusive não abrangidos na
inicial.
A medida não trará danos irreparáveis à parte requerida, não
havendo que se falar em irreversibilidade da medida imposta
que ora se defere. Em caso de improcedência do pleito, poderá a
parte demandada voltar a efetivar descontos e cobrar os encargos
contratuais devidos e pactuados.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A
TUTELA ANTECIPADA reclamada pela parte demandante e,
por via de consequência, DETERMINO que a parte requerida se
ABSTENHA DE EFETUAR/COMANDAR DESCONTOS DIRETOS
NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO da parte requerente e
referentes ao contrato consignado n. 97-821255512/16, efetivando
comandos e ordens imediatas no sistema próprio de gestão e
perante o órgão federal – INSS (ordens de abstenção ou cessação
de descontos; expedientes ao órgão pagador; etc), sob pena de
pagamento de multa cominatória de R$ 200,00 (duzentos reais)
por cada novo desconto indevido efetuado nos meses seguintes
à citação válida, sem prejuízo da devolução dos indébitos, bem
como da análise dos pleitos contidos na inicial, de elevação das
astreintes e da determinação de outras medidas judiciais que se
façam necessárias.

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a)
de Justiça citar e intimar as partes da presente DECISÃO, bem
como da audiência de conciliação designada para o dia 12/09/2018
10:40, no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO.
Advertências: I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo; II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos; III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar; IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia; V – em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova; VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais; VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial; IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação; XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados; XII – não havendo acordo, poderá ser designada
uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - Poder Judiciário
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7046798-49.2016.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JARBAS ALEXANDRE - ME
Endereço: Avenida Guaporé, 5915, - de 5923 ao fim - lado ímpar,
Rio Madeira, Porto Velho - RO - CEP: 76821-431
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAYRE NUBIA NEVES DE MELO
- RO0001162
Parte requerida: Nome: ROSIMEIRE SOARES OLIVEIRA
Endereço: Avenida Guaporé, 5914Cond. Roma, bloco b2 AP 302,
Rio Madeira, Porto Velho - RO - CEP: 76821-400
Advogado do(a) EXECUTADO:
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DESPACHO
Expeça-se MANDADO de intimação para o empregador da parte
executada a fim de que cumpra o determinado no DESPACHO
Id.18254996, devendo-se ainda encaminhar cópia do expediente
com cópia do MANDADO de penhora no salário e certidão do
oficial de justiça.
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.

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:( )
7029494-66.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ELOI DELGADO BATISTA
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Vistos.
A parte requerente propôs a presente demanda alegando
ser portador de cardiopatia isquêmica, tendo evoluído com
bloqueio atrioventricular total após cirúrgica de revascularização
miocárdica.
Diz que fez implante de marca passo definitivo da Marca Boston
em 2014 e desde então deve realizar revisões periódicas a cada
seis meses. Entretanto, a última revisão deveria ter sido realizada
em 11 de junho de 2018, mas foi informado que o Estado não tem
mais convênio com a empresa fabricante do aparelho Boston e que
não seria possível realizar a revisão.
Requer em sede de antecipação de tutela que o Estado de Rondônia
forneça a referida revisão.
É o necessário.
Como afirma a Constituição Federal em seu artigo 196 “a saúde
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
A parte requerente comprova pela documentação acostada aos
autos que necessita da revisão no aparelho marca passo (ID
20111850 – pág. 7), na medida em que o pedido do exame é
subscrito por médico da rede pública de saúde.
A possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação também
está presente, pois a parte requerente necessita realizar a revisão
periódica, sob pena de eventual agravamento do estado de saúde
do autor. Ademais, assim como o direito a educação, o direito a
saúde deve prevalecer sobre obstáculos burocráticos, conforme se
infere do seguinte julgado:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE
DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA –
MÉRITO – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – DIREITO
À VIDA CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO – OBRIGAÇÃO
DO PODER PÚBLICO GARANTIR O ACESSO DO CIDADÃO À
SAÚDE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNICA DO ART.
1º-F DA LEI 9.494/97 – RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO
– REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO ESTADO
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PARCIALMENTE PROVIDO. Se as provas produzidas nos autos
são suficientes para comprovar os fatos relevantes à solução do
conflito, deve o magistrado julgar o MÉRITO de forma antecipada,
ex vi do art. 330, inciso I, da lei adjetiva. Tanto o Estado como o
Município e a União têm a incumbência de prover solidariamente os
meios necessários à manutenção da saúde dos cidadãos, podendo
esses figurar em conjunto ou isoladamente no processo. A garantia
constitucional do direito à vida assegura o acesso do cidadão às
políticas públicas de saúde, devendo o Estado (em sentido lato)
garantir o fornecimento de procedimento cirúrgico necessário ao
tratamento de saúde e cura das mazelas da população, sem impor
qualquer empecilho de ordem burocrática. ‘Nem o Estado nem o
Judiciário têm as credenciais necessárias para determinar qual
tratamento é o adequado para o caso concreto, razão pela qual à
receita médica trazida aos autos pelo jurisdicionado deve ser dada
toda credibilidade e ser acatada’.(TJMS, Ap. Civel 2009.007546-8
– Rel. Des. Dorival Renato Pavan, 4ª Turma Cível). (grifei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO
DA TUTELA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. GARANTIA
CONSTITUCIONAL À SAÚDE. Quando necessária à preservação
do mínimo existencial do cidadão e comprovada a urgência e o perigo
de dano, deve o Poder Público realizar a internação e intervenção
cirúrgica de que necessita o paciente. Recurso conhecido mas não
provido. (TJ-MG - AI: 10707120285358001 MG, Relator: Albergaria
Costa, Data de Julgamento: 27/06/2013, Câmaras Cíveis / 3ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2013). (grifei).
Assim, restando comprovada a necessidade do procedimento e
sua urgência o Estado deverá fornecê-lo.
Posto isso, com fundamento no art. 3º da Lei 12.153/2009,
DEFIRO a antecipação de tutela formulada pela parte requerente
e DETERMINO que o ESTADO DE RONDÔNIA, no prazo de 20
(vinte) dias, forneça a revisão de marca passo BOSTON, seja pela
rede pública própria, rede privada local ou via TDF, sob pena de
bloqueio de contas públicas para garantir o tratamento médico
indispensável.
Em caso de Tratamento Fora do Domicílio, também deverá ser
garantidas as passagens aéreas ao acompanhante e a ajuda de
custo, na forma do regulamento pertinente.
Intime-se o Secretário Estadual de Saúde de Rondônia para
que cumpra, no prazo estipulado, sob pena de responsabilidade
criminal, sem prejuízo das demais cominações legais.
Cite-se e intime-se, com prazo de 30 (trinta) dias, para que a parte
requerida apresente resposta, ficando ciente de que se desejar
a produção de provas deverá apresentar na peça defensiva tal
requerimento com todas as informações.
Intime-se pessoalmente a parte requerente e a DPE.
Fica a parte autora intimada para apresentar três orçamentos
LOCAIS do exame pleiteado em caso de eventual descumprimento
desta DECISÃO.
Cite-se e intime-se a parte requerida por MANDADO, servindo-se
da presente como MANDADO. (PLANTÃO).
Agende-se decurso de prazo e após volte-me conclusos para
SENTENÇA.
Cópia da presente servirá como MANDADO.
SESAU: Rua Pio XII, 2986 - Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira,
Edifício Rio Machado - Porto Velho, RO - CEP 76801470
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 Processo nº:
7034736-74.2016.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: MARIA AUXILIADORA GARCIA DA SILVA
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 1506, - de 1491/1492 a
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1764/1765, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-546
EXECUTADO: Nome: INSTITUTO DE PREV DOS SERV
PUBLICOS DO EST DE RONDONIA
Endereço: Avenida 7 de setembro, 2557, nossa senhora das
graças, Porto Velho - RO - CEP: 76900-000
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: 7050062-40.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ANA PAULA LOPES DE CASTRO
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO: 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, 30 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: 7003912-98.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: 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
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, 30 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
76.820-842
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Processo nº: 7022922-94.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: DOMINGOS PASCOAL DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: DOMINGOS PASCOAL DOS
SANTOS - RO0002659
EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS
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, bem com para, em não estando nos autos, juntar dados
bancários da(s) pessoa(s) que receberão o crédito, para fins de
expedição de RPV/Precatório.
Porto Velho/RO, 30 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
76.820-842
Processo nº: 7022752-25.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: PEDRO DA SILVA FREITAS QUEIROZ
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO DA SILVA FREITAS
QUEIROZ - RO0002339
EXECUTADO: GOVERNO DE RONDÔNIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Certifico que, compulsando os autos, foi constatado que a parte
autora não apresentou os dados bancários (nome, cpf, agência,
conta corrente e banco), razão pela qual promovo a intimação
da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os
dados bancários das pessoas em favor das quais a RPV deve ser
expedida.
Porto Velho/RO, 30 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
76.820-842
Processo nº: 7045785-15.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARTHA MARIA DE PAIVA DIAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Ao expedir a RPV (Requisição de Pequeno Valor)
nos autos em epígrafe, em que pese o patrono da parte ter juntado
procuração com poderes para dar e receber quitação, bem como
ter apresentado dados de conta e agência bancária, não informou
a que banco pertencem, bem como não juntou o contrato de
honorários advocatícios, documento necessário para discriminação
dos valores na RPV (valores da parte e do advogado), conforme
entendimento do mm. juiz.
Diante do exposto, promovo a intimação da parte autora para,
no prazo de 5 (cinco) dias, informar a que banco pertencem os
dados informados, bem como para juntar contrato de honorários
advocatícios para expedição da competente RPV, sob pena de
arquivamento.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
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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: 7050528-34.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: 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
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, 30 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: 7008238-67.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: 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
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, 30 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: 7034736-74.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA GARCIA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: NATALI MARIA SILVA BRITO RO8968, EVERTON MELO DA ROSA - RO0006544, LUIS OTAVIO
DE ARAUJO SILVA - RO0006972
REQUERIDO: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO
EST DE RONDONIA
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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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: 7000472-60.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: JAQUELINE TAVARES LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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: 7003006-74.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: RENATA ISABEL DE SOUSA CARMIM
GONCALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
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.
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: 7016499-89.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
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Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ADRIANO PARADA COSTA, FRANCISCA
LUCIANA MOURA DE OLIVEIRA, HAROLDO LEITE RODRIGUES,
ISOMAR NUNES DA SILVA, MARIO JORGE GUALBERTO
RAMOS, RAIMUNDO CLAUDIO BRANDAO DE LIMA, ROSELY
LEITE SA DE SOUZA, SANDRO MARQUES DE SOUZA, SERGIO
ARAUJO BELEZA, TIBERIO CARDOSO ROCHA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO SOARES DA
SILVA - RO7714, CRISTIANO POLLA SOARES - RO0005113,
GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO0002641,
ANTONIO RABELO PINHEIRO - RO0000659, ZAIRA DOS SANTOS
TENORIO - RO5182, JOHNNY DENIZ CLIMACO - RO0006496
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO SOARES DA
SILVA - RO7714, CRISTIANO POLLA SOARES - RO0005113,
GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO0002641,
ZAIRA DOS SANTOS TENORIO - RO5182, ANTONIO RABELO
PINHEIRO - RO0000659, JOHNNY DENIZ CLIMACO RO0006496
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO SOARES
DA SILVA - RO7714, ZAIRA DOS SANTOS TENORIO - RO5182,
CRISTIANO POLLA SOARES - RO0005113, GABRIEL DE
MORAES CORREIA TOMASETE - RO0002641, ANTONIO
RABELO PINHEIRO - RO0000659, JOHNNY DENIZ CLIMACO RO0006496
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO SOARES
DA SILVA - RO7714, ZAIRA DOS SANTOS TENORIO - RO5182,
CRISTIANO POLLA SOARES - RO0005113, GABRIEL DE
MORAES CORREIA TOMASETE - RO0002641, ANTONIO
RABELO PINHEIRO - RO0000659, JOHNNY DENIZ CLIMACO RO0006496
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO SOARES DA
SILVA - RO7714, CRISTIANO POLLA SOARES - RO0005113,
GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO0002641,
ANTONIO RABELO PINHEIRO - RO0000659, ZAIRA DOS SANTOS
TENORIO - RO5182, JOHNNY DENIZ CLIMACO - RO0006496
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO SOARES DA
SILVA - RO7714, CRISTIANO POLLA SOARES - RO0005113,
GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO0002641,
ZAIRA DOS SANTOS TENORIO - RO5182, ANTONIO RABELO
PINHEIRO - RO0000659, JOHNNY DENIZ CLIMACO RO0006496
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO SOARES DA
SILVA - RO7714, CRISTIANO POLLA SOARES - RO0005113,
GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO0002641,
ZAIRA DOS SANTOS TENORIO - RO5182, ANTONIO RABELO
PINHEIRO - RO0000659, JOHNNY DENIZ CLIMACO RO0006496
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO SOARES
DA SILVA - RO7714, ZAIRA DOS SANTOS TENORIO - RO5182,
CRISTIANO POLLA SOARES - RO0005113, GABRIEL DE
MORAES CORREIA TOMASETE - RO0002641, ANTONIO
RABELO PINHEIRO - RO0000659, JOHNNY DENIZ CLIMACO RO0006496
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO SOARES DA
SILVA - RO7714, CRISTIANO POLLA SOARES - RO0005113,
GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO0002641,
ZAIRA DOS SANTOS TENORIO - RO5182, ANTONIO RABELO
PINHEIRO - RO0000659, JOHNNY DENIZ CLIMACO RO0006496
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO SOARES DA
SILVA - RO7714, CRISTIANO POLLA SOARES - RO0005113,
GABRIEL DE MORAES CORREIA TOMASETE - RO0002641,
ANTONIO RABELO PINHEIRO - RO0000659, ZAIRA DOS SANTOS
TENORIO - RO5182, JOHNNY DENIZ CLIMACO - RO0006496
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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DESPACHO As contrarrazões 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.
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: 7004986-56.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: BARBARA MAYARA SOUZA VASCONCELOS
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
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.
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: 7002467-11.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: EDILENE ACCO
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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
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Processo nº: 7041324-63.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: JOSINEIDE BARBOSA LEITE ANASTACIO
FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO - RO0003300
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO As contrarrazões 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.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do
ato. 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: 7011887-74.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARIZETE RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
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 19486129. Porto Velho/RO, 27 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:( )
7054732-24.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: LARISSA MENDES DA SILVA MACEDO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ANTONIO ROCHA DA
SILVA - RO6708
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc...
CONCLUSÃO desnecessária,tendo em vista que no corpo r.
SENTENÇA, informa que transcorrido o prazo a CPE, deverá
certificar que a R. SENTENÇA já transitou em julgado, promovendo
o arquivamento, ou seja, cumpra-se.
Intime-se (D.J).
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: 7001486-30.2015.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: LUMA BARCELOS FERNANDES
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, 27 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: 7018122-28.2015.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): Municipio de Porto Velho
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: ELIZIA ROSAS DE LUNA
DESPACHO
O processo já cumpriu todas suas fases e aparentemente não
existem outras providências úteis a serem realizadas, razão pela
qual deve ser arquivado.
Se a parte tiver alguma necessidade cuja satisfação dependa da
execução do provimento contido neste processo poderá a qualquer
momento peticionar.
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:( )
0013010-37.2014.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
AUTOR: MOISES MAICON NOBRE
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos, etc...
Tendo em vista que transcorreu o prazo sem apresentação do
prontuário, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias,
o que entender de direito, sob de preclusão e extinção.
Agendar decurso de prazo.
Intime-se (D.J).
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:( )
7025755-85.2018.8.22.0001
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: DENER DUARTE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DENER DUARTE OLIVEIRA RO0006698
EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
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).
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 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:( )
7014440-60.2018.8.22.0001
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: JOAO MARCOS DE OLIVEIRA DIAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOAO MARCOS DE OLIVEIRA
DIAS - RO0000823
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos, etc...
Tendo em vista que os pagamentos deve ser realizados em nome da
parte exequente, manifeste-se a executada no prazo de 05 (cinco)
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dias sobre o pedido do Exequente no Id. 19553115, bem como,
caso concorde, realize o pagamento, depositando a importância
referente aos honorários advocatícios na conta indicada, ou em
juízo.
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:( )
7024918-30.2018.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LEIDIANE CAMPOS
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Considerando que mesmo após reiteradas ordens de cumprimento
da obrigação de fornecer o medicamento pleiteado (previsto nos
regulamentos do SUS como de obrigação do Estado) o requerido
não cumpriu a obrigação, DEFIRO o pedido de sequestro formulado
no valor de R$4.130,00 (quatro mil cento e trinta reais).
Todavia, a parte deverá indicar se o depósito deverá ser feito
diretamente na conta da empresa “Singular Medicamentos
Especiais”, considerando que há o frete.
Vinda a informação de que o depósito poderá ser feito diretamente
a empresa, EXPEÇA-SE o MANDADO DE SEQUESTRO.
A expedição do MANDADO de sequestro fica condicionado a
informação a ser prestada pela autora.
Consigno que o custo da transferência (TED) deverá ser custeado
pelo Estado.
A parte requerente deverá apresentar nos autos, no prazo de até 15
dias após a efetivação do sequestro a nota fiscal do medicamento,
sob pena de responsabilidade.
Cumpridas as determinações, arquivem-se.
Intimem-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 Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7029362-09.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): VALDEZA MAIA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAM FERNANDES MORAES
DE SOUZA - RO0005698
REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON
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;
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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:
7020253-68.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Nome: LUCIJANE FILGUEIRAS GONZAGA
Endereço: Rua Afonso Pena, 168, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-080
EXECUTADO: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DESPACHO
Corrigir a classe para “ECFP – Execução Contra a Fazenda
Pública”.
Um dos requisitos para o cumprimento de SENTENÇA é a
apresentação da memória de cálculo (NCPC 524 e itens).
Como o advogado da parte requerente deixou de apresentar
memória de cálculo, concedo-lhe o prazo de 15 dias, sob pena
de indeferimento da inicial e arquivamento (NCPC 321) para que
apresente seus cálculos nos seguintes termos:
1) Redigir memorial que permita compreender o raciocínio
matemático empregado nela, bem como de que locais foram
retirados os dados dos valores usados na conta.
2) Informar o índice de correção monetária adotado, os juros
aplicados, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção
monetária utilizados; periodicidade da capitalização dos juros, se
for o caso.
Desde já se esclarece que os juros aplicáveis a Fazenda Pública
são de 0,5% ao mês em contagem não cumulativa e a atualização
monetária é a TR até 25/03/2015 e a partir desta data o IPCA-E.
Intime-se pelo sistema.
Porto velho, data do sistema
Juiz 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: 7051479-28.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805,
UELTON HONORATO TRESSMANN - RO8862
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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
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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:( )
7006297-87.2015.8.22.0001
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: GENIVALDO CRISTIANO ANTUNES DOS
SANTOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: UILIAN HONORATO TRESSMANN
- RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 05
dias a cerca do ID 19163256.
Com a retificação dos dados, expeça-se o RPV.
Sem manifestação, arquivem-se os autos.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz 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:( )
7007392-21.2016.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAIO SERGIO CAMPOS MACIEL
- RO0005878
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte exequente para que no prazo de 05 dias comprove
nos autos que os valores referentes ao desconto pela incidência de
Imposto de Renda não foram restituídos pela Receita Federal ao
serem enviadas as Declarações de Imposto de Renda do exercício
financeiro referente ao desconto apontado.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz 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:
7001398-89.2015.8.22.0601
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: Nome: ALBERTO DE BARROS MOLINA
Endereço: Rua Mundial, 2406, apartamento 01, Flodoaldo Pontes
Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-523
EXECUTADO: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
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DESPACHO
Vistos.
Considerando a informação de relotação ID 19233362.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa pessoal no valor de R$ 5.000,00 com crédito atribuível
a parte requerente e afastamento da função para nenhuma outra
função gratificada poder exercer nos próximos 5 anos.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias,
sob pena de afastamento da função para nenhuma outra função
gratificada poder exercer nos próximos 5 anos. Se a autoridade
intimada não comprovar o cumprimento da ordem no prazo,
o oficial de justiça deverá intimar o Governador do Estado para
executar o afastamento da autoridade que desobedeceu a ordem
judicial e tomar ciência de que ele passa a ter o prazo de 5 dias
para cumprimento, sob pena de encaminhamento de cópia para
providências junto ao Poder Legislativo (políticas) e também ao
Procurador Geral de Justiça (judiciais).
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza 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:( )
7025622-43.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704
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.

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

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.
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: 7001288-42.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: EDINA TANIA DOS SANTOS SODRE
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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: 7002323-37.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARIA IVANETE DA GAMA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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:( )
7007308-49.2018.8.22.0001
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JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: JO LOPES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: MAGNALDO SILVA DE JESUS
- RO0003485
REQUERIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E
DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, ESTADO DE
RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995.
Decido.
No micro sistema dos Juizados Especiais “a extinção do processo
independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das
partes” (Lei n° 9.099/95, art. 51, § 1° e Enunciado 90 FONAJE).
Assim, a CONCLUSÃO é de que as regras dos juizados elimina a
necessidade do consentimento, de modo que vale o princípio da
autonomia da vontade da parte requerente no sentido de que pode
abdicar da tutela jurisdicional, desde que sua escolha ocorra antes
da SENTENÇA.
FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DECISÃO DEFINITIVA DO JUIZ.
IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE DE 28,86% CONCEDIDO PELAS
LEIS N. 8.622/93 E N. 8.627/93. REVISÃO DE VENCIMENTOS
DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES. POSTERIOR EDIÇÃO
DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.218/2001 QUE REESTRUTUROU
A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. I. A
DESISTÊNCIA DA AÇÃO É FACULDADE PROCESSUAL
CONFERIDA À PARTE QUE ABDICA, MOMENTANEAMENTE, DO
MONOPÓLIO DA JURISDIÇÃO, EXONERANDO O JUDICIÁRIO
DE PRONUNCIAR-SE SOBRE O MÉRITO DA CAUSA, POR ISSO
QUE NÃO PODE SE DAR, APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO
(PRECEDENTE REsp 1115161/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010). (...).
UNÂNIME.(20100111644067ACJ, Relator FERNANDO ANTONIO
TAVERNARD LIMA, Segunda Turma Recursal dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais do DF, julgado em 03/05/2011, DJ
05/05/2011 p. 391)
Em relação à condenação ao pagamento de custas deve ser
esclarecido que somente pode ocorrer por força de sucumbência
(LJE 55) ou como sanção nos casos previstos em lei (LJE parágrafo
único, I).
Uma vez que a hipótese de desistência não está contemplada como
geradora da consequência de obrigar o desistente ao pagamento
das custas, então, tal ônus não pode ser imposto a quem abdica da
tutela jurisdicional.
DISPOSITIVO.
Posto isto, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de
MÉRITO (CPC 485, VIII c.c. LJE 51, § 1° e FONAJE Enunciado
90).
Intimem-se, após, 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: 7008503-40.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)

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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EXEQUENTE: MARCIA VIANA CARLOS CARDOSO
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO ROCHA DA
SILVA - RO6708
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, 27 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: 7022829-34.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: JOSEFINA MARTINS LAGO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUZILEIDE ALVES DA SILVA RO0005296
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA Vistos etc, Foi determinada emenda/aditamento da
petição inicial e o advogado da parte requerente deixou de cumpri-lo
integralmente. Posto isto, INDEFIRO a petição inicial e DECLARO
EXTINTO o processo, sem resolução de MÉRITO. Sem custas e
sem honorários. Arquive-se imediatamente Intimação pelo sistema,
servindo cópia da presente de expediente para comunicação do
ato. Porto Velho, dada 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:( )
7029319-72.2018.8.22.0001
CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: ADELSON SANTOS RODRIGUES, ROSILENE
DA CONCEICAO SILVA
Advogado do(a) DEPRECANTE:
Advogado do(a) DEPRECANTE:
DEPRECADO: ESTADO DE RONDÔNIA, MUNICIPIO DE ALTO
PARAISO, MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) DEPRECADO:
Advogado do(a) DEPRECADO:
Advogado do(a) DEPRECADO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Trata-se de carta precatória, oitiva de testemunha.
Designo audiência para 29/08 2018, às 11h, na sala de audiências,
Gabinete do Juizado Especial da Fazenda Pública, com sede à Av.
Governador Jorge Teixeira, n. 3061, São Cristovão, 1º Andar sala
103, Porto Velho/RO.
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OFICIE-SE o Secretário de Saúde Estadual, “Av. Farquar, n. 2986,
Pedrinhas, CPA, Porto Velho”, para que apresente as testemunhas:
Milton Luiz médico CRM 838, Hellen Valessa Gomes C. Sobral
médica CRM 3068 e Márcia Cardoso médica neonatologista, local
de trabalho de ambos, Hospital de Base DR. Ary Pinheiro, Av.
Governador Jorge Teixeira, Industrial, Porto Velho/RO. As partes
deverão chegar 15 (quinze) minutos antes da solenidade para
identificação.
Com uma semana de antecedência, o secretário do juízo deverá
verificar a regularidade das intimações, adotando eventuais
providências para assegurar que a testemunha compareça para
o evento.
Intimem-se as partes.
Sirva-se da presente como ofício/MANDADO.
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: 7010979-17.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: THIAGO FERREIRA DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: UILIAN HONORATO TRESSMANN
- RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
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 acordado entre as partes. 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, arquive-se. 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
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

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: 7004418-40.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARILENE RODRIGUES DA CRUZ
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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: 7001933-67.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: NEUZA AMELIA TOLENTINO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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: 7002830-95.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: JOAO PAULO SOARES NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
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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: 7003000-67.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: PRISCILA MENON DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
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.
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: 7000455-24.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: CRISTINA ELEUTERIO DE ASSUNCAO LOPES
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
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.

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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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: 7004160-30.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: GRACIANA MARQUES LEITE
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
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.
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: 7004830-68.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: HELENO NEVES DOS SANTOS FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
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.
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: 7008630-07.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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REQUERENTE: IRES GOMES PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
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.
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: 7007585-65.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: LUANA DEISE CORDEIRO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
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.
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: 7001910-24.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ROZEMBERGUE PIRES DE ASSIS
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
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.

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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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: 7054015-12.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: RAFAELA GARCIA DANCINI JENSEN
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
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.
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: 7002335-51.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: VERONICA SILVESTRE DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
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.
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1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara da Fazenda Pública 704514172.2016.8.22.0001
AUTORES: JULIMAR RIBEIRO DA SILVA, BRUNA CRISLAINE
SILVA COUTINHO - ADVOGADO(A) SAMUEL DOS SANTOS
JUNIOR OAB Nº RO1238, ADVOGADO(A) HENRY RODRIGO
RODRIGUES GOUVEA OAB Nº RJ100375
RÉS: M. D. P. V., LUFEM CONSTRUCOES EIRELI EPP - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO, ADVOGADO(A) EDMAR QUEIROZ DAMASCENO FILHO
OAB Nº RO589
DECISÃO
Trata-se de petição em que a parte demandada, LUFEM
Construções, pretende o reconhecimento de prescrição e
decadência da pretensão com base na data da procuração judicial
e do laudo de vistoria nº 031/PMS, que teria fundamentado o pedido
autoral.
I – Da Prescrição
Aduz a parte demandada que o direito dos autores, de terem sanadas
as possíveis irregularidades sobre o imóvel, decaiu, considerando
que em 22.04.2013 já tinham conhecimento sobre os vícios da
obra e interesse em vê-los suprimidos pelas verbas indenizatórias
pretendidas, momento em que foi passada procuração ao causídico
ingressar com a ação, o que teria ocorrido apenas em 14.12.2016.
Ocorre que, conforme consta na procuração “ad judicia extra” (id.
5814426), não se pode afirmar que os poderes dados para demanda
proposta à época visaria sanar os vícios de construção do imóvel,
isso porque consta de forma expressa que os poderia seriam para
demandar em face do Município de Porto Velho e Consórcio Santo
Antônio Energia, os quais não foram responsáveis pela execução
da obra.
Assim, não existem provas, até o momento, que demonstrem o
momento correto em que foram identificados os vícios na obra
que gerasse o direito ao pedido, impossibilitando este Juízo de
reconhecer a decadência como pretendido pela parte.
Ante o exposto, inexiste prescrição a ser reconhecida nos autos.
II – Da Decadência
Relata que o laudo confeccionado não guarda relação com o
comprometimento estrutural da edificação que possa comprometer
a habitabilidade no imóvel ou ameaça à solidez e segurança
daquele.
Noticia que os danos elencados pela parte autora são eventualmente
vícios de qualidade aparentes e de fácil constatação que não
comprometem a estrutura da obra que não guardam nenhuma
relação com falhas estruturais que poderiam estar elencadas dentro
da garantia do prazo quinquenal, tendo em vista que conforme
planilha orçamentaria da autora é passível de reforma residencial
simplesmente por vícios por falta de manutenção pela moradora
residente.
Assim, aduz que o prazo decadencial para reclamar de tais vícios
seria de um ano, nos termos do art. 445, do CCB, a partir da sua
constatação que teria se dado com a confecção do laudo de vistoria
em 16.02.2014, sendo que a interposição da ação ocorreu apenas
em 14.12.2016, justificando seu pedido para reconhecimento da
decadência.
Ocorre que nos termos do art. 618, do Código Civil Brasileiro,
que trata de prazo de garantia, recebida a obra, durante 5 (cinco)
anos o construtor responde por vícios de solidez ou segurança
(rachaduras, infiltrações, vazamentos, etc).
Isso significa que o adquirente não precisa ingressar com a ação em
5 (cinco) anos, bastando provar que o vício ocorreu dentro do prazo
de garantia - 5 (cinco) anos - que poderá ingressar com a ação em
face do construtor e demais participantes do empreendimento.
Veja que os imóveis teriam sido ocupados em 2012, sendo que
o laudo de constatação foi emitido em 2014, dentro do prazo
de garantia, o que possibilitou a interposição da presente ação
reparatória.
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Em se tratando de reparação dos anos causados pelos defeitos, o
prazo é de natureza prescricional e não decadencial, nos termos do
art. 206 do Código Civil de 2002. Assim, prescreve em três anos a
pretensão de reparação civil (art. 206, § 3º, V). Portanto, a questão
da decadência não atinge a pretensão da parte autora de reparação
pelos danos causados pelos defeitos de solidez e segurança que
está sujeita ao prazo prescricional de três anos, por se tratar de
demanda condenatória.
Assim, constatada irregularidade em 16.02.2014, tendo ingressado
judicialmente pretendendo reparação em 14.12.2016, não há que
se falar em prescrição ou decadência.
Ante o exposto, afasta-se a prescrição e decadência aduzida pela
demandada.
III – Da Perícia Judicial
Há inúmeros processos que tramitam neste Juízo sobre a mesma
matéria, necessitando a realização de perícia judicial que vem
sendo deferida nos autos, o que gerou pagamento dos honorários
periciais pela parte demandada, LUFEM.
Percebe-se que nos demais autos ficou acordado que o valor a ser
pago, de forma individual para cada perícia em imóvel realizada
pelo Perito Eng. Guilherme Lares, seria de R$ 900,00, o que teria
sido arbitrado pelo expert e aceito pela demandada LUFEM.
As inúmeras perícias vêm gerando um gasto considerado à
demandada, LUFEM, que busca o parcelamento da liquidação dos
honorários periciais.
Assim, excepcionalmente, defere-se o pedido de divisão do
pagamento daqueles.
Intime-se a demandada LUFEM Construções para realizar o
depósito de 50% dos honorários periciais.
Após depositados os valores referente aos honorários periciais,
intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem
assistentes técnicos (nome, qualificação pessoal e profissional,
endereço e telefone de contato) no prazo comum de 15 dias, nos
termos do art. 465, §1º, do CPC.
Desde já, este juízo, para conhecimento do Perito Nomeado,
apresenta seus quesitos para realização da perícia, sendo:
1. Os serviços executados na obra contratada, objeto da ação,
foram executados de forma completa, em sua totalidade, em
conformidade com o projeto
2. Caso negativa a resposta do item “1”, quais foram os serviços
que o projeto previa que foram deixados de executar
3. Os serviços e obras que foram efetivamente executados,
ocorreram conforme projeto
4. Existem obras e serviços executados em desconformidade com
projeto Esses serviços geraram algum dano há obra Justifique.
5. Caso haja irregularidades e defeitos na obra, aponte todos
aqueles, pormenorizadamente, identificando sua origem
6. As supostas irregularidades encontradas na estrutura da obra,
decorrem da má execução dos serviços, ou erro de projeto, ou
por outro fator externo Justifique, indicando o fato gerador das
irregularidades encontradas.
7. Caso haja modificações realizadas, levando-se em consideração
o projeto inicial, no imóvel por parte do proprietário, autor, identifique
e relate de forma detalhada aqueles, informando se contribuiu para
as irregularidades encontradas na construção.
Após, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, expedindo-se
alvará do valor depositado, em seu favor, devendo o laudo pericial
ser confeccionado e entregue em até 30 (trinta) dias úteis, tendo
em vista o grau de complexidade do trabalho.
Deverá o perito assegurar aos assistentes, caso nomeados pelas
partes, o acesso e acompanhamento das diligências e dos exames
que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com
antecedência mínima de 05 dias, devendo, também no mesmo
prazo, informar ao juízo data, hora e local para realização da
perícia, nos termos do art. 474, do CPC.
Vindo o laudo, intime-se a parte demandada, LUFEM, para realizar
o depósito de 50% dos honorários periciais restantes.
Após, intimem-se as partes para se manifestarem-se no prazo
comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1º, do CPC
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Não havendo impugnação ao laudo, expeça-se alvará da segunda
parte do valor dos honorários.
Havendo impugnação, intime-se o perito para apresentar os
esclarecimentos necessários, dando-se nova vista às partes, e, em
seguida, venham os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho-Ro, 27 de julho de 2018.
Inês Moreira da Costa
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO N. 7029323-12.2018.8.22.0001
IMPETRANTE: JB TRANSPORTES EIRELI - ME, JOAO BOSCO
DE MAGALHAES
Advogado do(a) IMPETRANTE: SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN
- RO0004461
Endereço: Rua Senador Álvaro Maia, 1286, - de 1266/1267 a
1644/1645, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-270
IMPETRADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE
RONDONIA - DETRAN/RO
Endereço: Rua Doutor José Adelino, 4477, DETRAN/RO, Costa e
Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-592
DESPACHO
Juntado aos autos comprovante de pagamento com o recolhimento
de 1%, ocorre que em MANDADO de Segurança, não há audiência
conciliatória como preconiza a lei 12.016/09.
Intime-se a impetrante para recolher as custas complementares,
conforme dispõe o artigo 12, I, da Lei 3.896/16.
Prazo: 15(quinze) dias. Pena: Indeferimento da Inicial.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA
Juiz de Direito
PROCESSO N. 7029158-62.2018.8.22.0001
AUTOR: ALDEMIR PEDRON
Advogado do(a) AUTOR: JULIANE THEODORA PACHECO DE
LIMA - RO7658
Endereço: Rua Benedito Inocêncio, - de 5882 a 6364 - lado par,
Três Marias, Porto Velho - RO - CEP: 76812-590
RÉU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Endereço: Rua Dom Pedro II, 826, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-116
DESPACHO
O requerente atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00(mil reais).
Pois bem.
É evidente que o valor atribuído à causa é desconexo ao objeto do
pedido.
O valor atribuído à demanda deve ser compatível com o provento
patrimonial pretendido na ação, haja vista não ser a ação meramente
declaratória.
Observo que a pretensão é de obrigação de fazer e, nesse sentido,
de conteúdo econômico possível de ser aferido.
Com efeito, é evidente que se há pretensão de nomeação e posse
em cargo público, à causa deve ser dado valor correspondente,
posto o trato sucessivo, é certo que a lei processual estabelece
como valor da causa o correspondente ao da prestação anual (art.
291 e 292, § 2º do NCPC).
Assim, por ora, emende a inicial indicando o valor adequado,
ressaltando a competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública.
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Após adequação, tendo a causa valor maior que 60 salários
mínimos, recolha as devidas custas no percentual de 2%, com
observância no art. 12, I, da Lei 3.896/2016, considerando que
nas causas afetas a esse juízo não há audiência de conciliação e
mediação art. 334, § 4°, II do CPC.
Prazo: 15(quinze) dias. Pena: Indeferimento da inicial.
Cumpra-se.
Porto Velho, 26 de julho de 2018
EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) Processo nº: 7051689-79.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 01/12/2017 17:31:33
AUTOR: M & E CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA ME
RÉU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Intimadas as partes, a Requerente manifestou interesse na
produção de prova testemunhal (ID 19275342).
Assim, quanto ao pedido de prova testemunhal, a parte deve
justificar o interesse na produção da prova, de forma específica e
objetiva, inclusive delimitando os pontos que entendem necessário
ser objeto de prova, na forma de quesitos, para fins de aferir a
pertinência, sob pena de indeferimento.
Deve considerar que cabe ao juiz apreciar a necessidade
de produção de provas para o deslinde da demanda, não
caracterizando o indeferimento de prova cerceamento de defesa,
uma vez que o sistema jurídico pátrio atribui ao julgador a livre
apreciação fundamentada.
Prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho, 28 de julho de 2018
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) Processo nº: 7008789-47.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Protocolado em: 08/03/2018 17:40:41
AUTOR: RAMOS - V 2 LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP
RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
DESPACHO
Em atenção ao contraditório, intime-se o Estado de Rondônia
para conhecer e se manifestar sobre a petição ID 19797234 do
Requerente.
Prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho, 28 de julho de 2018
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO - RO
- CEP: 76803-686 PROCESSO N. 7026756-08.2018.8.22.0001
AUTOR: CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO CAMURCA
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827
Nome: CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO CAMURCA
Endereço: Rui Barbosa, 1763, Panair, Porto Velho - RO - CEP:
76847-000
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço:
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DECISÃO
Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA com pedido de tutela de urgência,
proposta por CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO CAMURÇA, em
desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA.
Recebo a emenda à inicial.
Alega o requerente, que teve contra si julgamento de contas
de gestão e de governo promovido pelo Eg. Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia, referentes ao mandato de Prefeito do
Município de Porto Velho que exerceu.
O processo nº 3524/2003, Rel. o Exmo. Conselheiro Paulo Curi
Neto, julgado em 11/02/2015, em que se proferiu o Acórdão nº
09/2015 – 2ª Câmara, com certidão de trânsito em julgado emitida
em 12/04/2017.
Que em tal acórdão/DECISÃO foram impostos débitos/multas, os
quais findaram inscritas em Dívida Ativa do Estado, impedindo a
obtenção de certidão negativa, com todas as consequências daí
decorrentes, bem ainda estando na iminência de fundar executivo
fiscal.
Aduz que o TCE é órgão manifestamente incompetente para o
julgamento das contas de Prefeitos, consoante posição firmada
pelo STF, por ocasião do julgamento dos Temas n. 835 e 157
da Repercussão Geral, oportunidades em que se definiu que a
competência para julgar contas de governo e de gestão de Prefeitos
cabe exclusivamente à Câmara Municipal, atuando o Tribunal de
Contas como órgão auxiliar.
Em emenda à inicial, requereu adensar a pretensão de tutela
provisória para afirmar presentes também os elementos da TUTELA
DE EVIDÊNCIA.
Requer o autor em tutela antecipada, seja o requerido compelido
a suspender a eficácia do acórdão proferido pelo TCE/RO no bojo
dos autos nº 3524/2003, e consequente inscrição dos débitos dela
decorrentes, até o julgamento do feito.
Ainda, se abstenha de incluir seu nome na lista de gestores com
contas reprovadas por aquele Órgão de Controle, ou que, caso
já tenha sido emitida uma lista com menção ao seu nome, seja
emitida uma nova em cujo rol não figure o nome do Autor.
É o relatório. Decido.
Impende salientar que a análise a ser proferida nesta sede cingese, pura e simplesmente, à aferição de existência concorrente dos
pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada em
sede de tutela antecipada.
Neste sentido, observo que o art. 300 do NCPC estabelece as
mesmas exigências para autorizar a concessão de ambas, in
verbis:
“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.”
“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente
da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a
ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente
dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha
prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá
decidir liminarmente.”
Veja-se que o presente caso trata-se de insurgência por parte do
autor, em relação ao Acórdão nº 09/2015 – 2ª Câmara do TCE
julgou suas contas quando do mandato de Prefeito de Porto Velho,
arbitrando débitos/multas que findaram inscritas em Dívida Ativa do
Estado, impedindo a obtenção de certidão negativa e iminência de
resultar em ação de execução fiscal.
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Versa o autor que a probabilidade do seu direito decorre de
julgados recentes da Suprema Corte, no sentido de afirmar não
terem sido os Tribunais de Contas dos Estados contemplados,
no rol de competentes para julgar as contas dos Chefes do Poder
Executivo, sendo assim, que o TCE ao expedir o acórdão ora
rechaçado, especificamente no ponto em que condena o autor por
contas prestadas na qualidade de Prefeito, agiu de forma contrária
aos ditames legais.
Nota-se contundentes as alegações do autor, frente ao que dispôs
o STF:
RE 729744 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO DECISÃO: O
Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese
nos seguintes termos: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal
de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo
exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas
anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o
julgamento ficto das contas por decurso de prazo”, vencidos os
Ministros Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber e Luiz Fux.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Cármen Lúcia e Teori
Zavascki. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário,
17.08.2016. ATA Nº 23, de 17/08/2016. DJE nº 178, divulgado em
22/08/2016.
RE 848826 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO DECISÃO: O
Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Ricardo
Lewandowski (Presidente), que redigirá o acórdão, fixou tese nos
seguintes termos: “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da
Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei
Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das
contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será
exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais
de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de
prevalecer por DECISÃO de 2/3 dos vereadores”, vencidos os
Ministros Luiz Fux e Rosa Weber.
Assim mesmo que logicamente tivesse ciência há tempos do
presente acórdão, conforme remonta trânsito em julgado em
12/04/2017, o que a princípio afastaria suas alegações de perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, quanto à inscrição em
dívida ativa, impedimentos/empecilhos na atividade empresarial e
iminência de execução por meio de ação fiscal, ficam evidenciados
pelos julgados acostados, os requisitos da tutela de evidência,
conforme art. 311, II do CPC.
Ainda, no que concerne à inscrição do seu nome em lista
disponibilizada pelo Tribunal de Contas para sinalizar os gestores
com contas reprovadas e, porquanto, merecedores de impugnação
de registro de candidatura na eleição que se aproxima, na forma
do art. 1 o, I, g, da Lei Complementar n. 64/90, com a redação
determinada pela Lei Complementar n. 135/10, nota-se o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a data limite
para o ato de candidatura se dará em 05 de agosto de 2018.
Nesse diapasão ponderando esse juízo pelo princípio da
razoabilidade, por mais que o caso necessite ser levado ao debate
entre as partes, a matéria exige essa tomada de DECISÃO, pois
pode de maneira real causar risco ao resultado útil do processo.
Ademais, a medida liminar é revestida de reversibilidade, assim,
verificada a existência de algum fato que justifique, este Juízo pode
revogar a tutela ora concedida.
Por tudo que foi exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA,
para suspensão da eficácia do acórdão proferido pelo TCE/RO no
bojo dos autos nº 3524/2003/Acórdão nº 09/2015, e consequente
inscrição dos débitos dela decorrentes, até o julgamento do feito.
Ainda, se abstenha o TCE/RO de incluir o nome do autor em lista
de gestores com contas reprovadas, ou que, caso já tenha sido
emitida uma lista com menção ao seu nome, tome o requerido, por
meio do TCE, medidas para sua exclusão.
Intime-se o Estado de Rondônia/TCE/RO para que, no prazo
de 05(cinco) dias, providencie o necessário ao cumprimento da
DECISÃO.
Cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo
legal, nos termos do art. 183 Código de Processo Civil.
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Apresentada a contestação, manifeste-se o Autor, prazo de 15
(quinze) dias.
Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide,
especifiquem as partes provas que pretendem produzir, justificandoas, prazo de 05 (cinco) dias.
Sirva-se como carta/ofício/MANDADO.
Cumpra-se.
Porto Velho, 26 de julho de 2018
EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO - RO
- CEP: 76803-686 PROCESSO N. 7025524-58.2018.8.22.0001
IMPETRANTE: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A.
Advogados do(a) IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO GOMES SP0356650, FELIPE NOBREGA ROCHA - SP0286551, RODRIGO
DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF0026966, ALEX JESUS
AUGUSTO FILHO - SP0314946
Endereço: Rodovia BR 364, s/n, km 824, Jaci Paraná, Jaci Paraná
(Porto Velho) - RO - CEP: 76840-000
IMPETRADO: COORDENADOR DA RECEITA ESTADUAL DA
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS DO ESTADO DE
RONDÔNIA
Endereço: Avenida Farquar, 2986, Edif. Pacaas Novos 5 Andar,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-470
DECISÃO
Indeferida a liminar ID-19623407, a impetrante requer reconsideração
da DECISÃO, apresentando fatos novos ( negativa pela SEFIN/RO
da emissão das GLME’S relativas aos equipamentos importados
no dia 23.07.2018) e emenda do valor da causa para 421.915,54,
quantia correspondente ao ICMS real, ID-20043969.
Requer ainda, prazo de 05(cinco) dias para pagamento das custas
complementares, o qual defiro.
Aguarde-se a manifestação do Ministério Público, retornando os
autos conclusos para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 26 de julho de 2018
EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO - RO
- CEP: 76803-686 PROCESSO N. 7029223-57.2018.8.22.0001
AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DAS ACACIAS
Advogado do(a) AUTOR: RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA RO0005565
Endereço: Rua Padre Chiquinho, 779, Pedrinhas, Porto Velho - RO
- CEP: 76801-468
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Av. Farquar, 2986 - Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470
- Porto Velho, RO
DECISÃO
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITOS com pedido de danos morais e tutela de urgência,
proposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR DAS
ACÁCIAS em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA.
Relata o autor que tentou, via representante legal, abrir cadastro
para aquisição de utensílios sendo surpreendido com informação
de que seu nome constava com restrição perante o 4º ofício de
protesto de títulos e documentos de Porto Velho/RO.
O autor, via este subscritor, se dirigiu até o 4º Oficio de protesto e
lá chegando obteve informação de que o protesto era originado de
uma certidão de divida ativa 20170200036751, relativa a auto de
infração 20152900109945.
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Que tomou conhecimento que o auto de infração nº 20152900109945
referiu-se a compra de produto (DANFE nº 254686) em 18/03/2015
com alíquota de ICMS em 12% com base em uma inscrição estadual
que havia sido cancelada desde 20/12/1999.
Aduz que de posse de cópia integral do referido processo, constatou
que ali restava gravado endereço diverso, pois seu endereço é e
sempre foi Rua Pe. Chiquinho, nº 779, Bairro Pedrinhas, Porto
Velho/RO, CEP nº 76.801-468, contudo, o endereço que consta
cadastrado é Av. Presidente Dutra, 2280, Pedrinhas, Porto Velho/
RO.
Alega que seria impossível adquirir em 18/03/2015 produto com
alíquota de ICMS em 12% com base em uma inscrição estadual
que havia sido cancelada desde 20/12/1999, constando que a nota
mencionada, referia-se a peças adquiridas para manutenção de
elevador, e não havia em seu corpo qualquer menção de inscrição
estadual, contrariando a informação do Estado de Rondônia de
que o autor teria informado inscrição estadual criminosamente para
pagar menos impostos.
Que quem teria solicitado a inscrição estadual teria sido o Escritório
Modelo Serviços Contábeis, contudo, isto é impossível, o que se
comprova pela natureza de condomínio edilício residencial.
Relata o autor que a inscrição estadual teria sido criada em
11/11/1994 com descrição de atividade: comércio atacadista de
sorvetes, o que de fato nunca ocorreu, pois não teria nenhuma
utilidade.
Que o processo correu a revelia e houve inscrição em dívida
ativa(CDA nº 20170200036751), pois a citação foi enviada para
endereço inexistente e o Estado, sequer teve o zelo de diligenciar,
visto que possui o autor possui estrutura ao lado da CPA onde
trabalha SEFIN e PGE.
Em diligência junto ao escritório Modelo de contabilidade, obteve
como informação de que nenhum contador dali havia solicitado
a inscrição estadual para o autor, sendo que por desdobramento
lógico, o representante legal do referido escritório se prontificou a
acompanhar este advogado a SEFIN, TATE e PGE para verificar a
situação narrada.
Que protocolou junto ao TATE pedido de devolução de prazo
para defesa, bem como, apresentou comprovante de endereço
para demonstrar que nunca solicitou inscrição estadual e que seu
endereço sempre foi o indicado na qualificação inicial.
Que o representante legal do escritório Modelo também protocolou
documento afirmando nunca ter realizado a inscrição e pedindo a
desvinculação do sistema ao nome de sua empresa.
Em resposta, os dois pedidos foram acolhidos, sendo que a SEFIN,
em 07 de maio de 2018 respondeu que promoveu a exclusão do
nome do contador cadastrado e que não foi possível verificar quem
tinha solicitado a criação da inscrição estadual por se tratar de ano
de 1994, e, o TATE/SEFIN, em 21 de maio de 2018 respondeu
determinando a intimação do autor por via postal no endereço da
nota fiscal e do pedido do autuado para abertura de prazo para
defesa, conforme exige o art. 107-A da Lei 688/1996).
Alega que sua intimação se deu em (21/06/2018) ID-20068870,
prazo de 30 dias e eventual e posterior recurso voluntário relação
ao auto lavrado indevidamente (arts. 119 e ss da Lei 688/96).
Ocorre que por iniciar agora o prazo de 30 (trinta) dias, conforme
art. 121 da mencionada lei) para interposição de defesa (que
foi protocolada no prazo legal) e por ser o valor inexigível o réu
deveria ter excluído o nome do autor do protesto e da divida ativa,
contudo, não o fez. art. 119, § 1º Lei 688/96: “A defesa apresentada
tempestivamente suspende a exigibilidade do crédito tributário
constituído.”
Afirma ser notório que antes da abertura do prazo de defesa ou
no seu transcurso é impossível protestar, negativar ou mesmo
cobrar, pois ainda não se consolidou o crédito tributário por inexistir
instrução definitiva do processo, frente ao efeito suspensivo (art.
127, 129 e ss da Lei 688/1996).
Requer o autor em tutela de urgência, seja o requerido compelido
a retirar seu nome do Protesto realizado em 11/04/2018 no valor
de R$ 2.621,93 e da Divida Ativa anotada em 18/12/2017 (CDA
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nº 20170200036751) no valor de R$ 2.527,62, ou qualquer outro
referente aos objeto da demanda, bem como, se abstenha de
realizar nova negativação e também se abstenha de enviar/realizar
cobrança/ligações/propositura de execução fiscal enquanto durar o
processo ou DECISÃO final de recurso administrativo.
É o que interessa relatar. Decido.
Impende salientar que a análise a ser proferida nesta sede cingese, pura e simplesmente, à aferição de existência concorrente dos
pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada em
sede de tutela antecipada.
Neste sentido, observo que o art. 300 do NCPC estabelece as
mesmas exigências para autorizar a concessão de ambas, in
verbis:
“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.”
Atento pelos elementos autorizadores à concessão da tutela
requerida, veja-se que os elementos probatórios e os fatos alegados
servem para deliberação desse juízo, frente a iminência de lesão.
Veja-se que o requerente, por meio das alegações e documentos
acostados, demonstra a probabilidade do direito que alega, posto
que o acolhimento do seu pedido pela SEFIN, diante do que dispõe
o art. 119, § 1º Lei 688/96: “A defesa apresentada tempestivamente
suspende a exigibilidade do crédito tributário constituído”, lhe dá
amparo legal.
Demonstrado também o perigo de dano, visto que a manutenção da
inscrição em protesto, dívida ativa e outras penalidades decorrentes
da suposta infração, que se encontra com prazo para recurso, pode
de maneira real trazer prejuízos ao autor.
Por tudo que foi exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, para
que o Estado de Rondônia, por meio da SEFIN, suspenda os do
Protesto realizado em 11/04/2018 no valor de R$ 2.621,93 e da
Divida Ativa anotada em 18/12/2017 (CDA nº 20170200036751) no
valor de R$ 2.527,62, ainda, se abstenha de praticar qualquer outro
ato restritivo, referente ao objeto da demanda (auto de infração
20152900109945).
Intime-se o requerido para, no prazo de 05(cinco) dias, dar
cumprimento da medida acima imposta.
Cite-se o Requerido para, querendo, contestar a ação no prazo
legal, nos termos do art. 183 Código de Processo Civil.
Apresentada a contestação, manifeste-se o Autor, prazo de 15
(quinze) dias.
Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide,
especifiquem as partes provas que pretendem produzir, justificando-as, prazo de 05 (cinco) dias.
Quanto à análise de competência desse juízo, referente à
DECISÃO por exclusão ao disposto no art. 5°, I da Lei 12.153/09,
conforme decidido nos autos 7024194-26.2018.8.22.0001 do 1°
Juizado Especial da Fazenda Pública, será analisada em momento
posterior, após a resposta do requerido, considerando a urgência
demandada.
Sirva-se como carta/ofício/MANDADO.
Cumpra-se.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0009605-56.2015.8.22.0001
Polo Ativo: CLAUDINEI RAZINI
Advogado do(a) REQUERENTE: VALDENIRA FREITAS NEVES
DE SOUZA - RO0001983
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Certidão
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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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 PROCESSO N. 7029470-38.2018.8.22.0001
AUTOR: KARINE HELEN VOLKWEIS DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: JULIANA GONCALVES DAS NEVES RO5953
Endereço: Rua Humaitá, 9854, Nova Esperança, Porto Velho - RO
- CEP: 76823-016
RÉU: ESTADO DE RONDONIA
Endereço: Rua Dom Pedro II, 608, - de 608 a 826 - lado par, Centro,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-066
DECISÃO
Considerando os termos da Lei n. 12.153/2009, determinando a
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública,
observada a natureza da ação e o valor da causa, tenho por
determinar a correta distribuição do feito.
Proceda-se a baixa e redistribua-se os autos ao Juizado Especial
da Fazenda Pública.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 PROCESSO N. 7024914-90.2018.8.22.0001
IMPETRANTE: ALBONETTE & FELICIO COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME
Advogado do(a) IMPETRANTE: FLAVIO MENDES BENINCASA PR32967
Endereço: Av Integração Nacional, 1191, Centro, Cerejeiras - RO
- CEP: 76997-000
IMPETRADO: CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL
DO ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: AC Esplanada das Secretarias, S/N, Rua Padre Ângelo
Cerri, s/n, Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-976
DECISÃO
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA preventivo com pedido
de liminar, impetrado por ALBONETTE & CAMPANA COMÉRCIO
DE MEDICAMENTOS LTDA, possível ato coator do GERENTE DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA.
Recebo a emenda à inicial.
A impetrante, farmácia de manipulação de fórmulas, alega que
sempre trabalhou com a manipulação de cosméticos, fitoterápicos,
suplementos e nutracêuticos livremente, dentro de sua capacidade
profissional e habilitação técnica.
Que no intuito de comercializar livremente os cosméticos,
fitoterápicos, suplementos e nutracêuticos manipulados, o setor
magistral como permite a legislação e garante as normas técnicas
do Conselho Federal de Farmácia e o farmacêutico nele inserido
têm legitimidade comercial, atribuída pela Constituição Federal,
para a livre manipulação, exposição e venda desses produtos
manipulados em respeito aos Princípios da Livre Iniciativa, o Livre
Exercício da Profissão e a Livre Concorrência.
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Que inclui em sua legitimidade, a fato de guardar em seu estoque
o produto finalizado (cosmético e nutracêuticos manipulados) para
a venda cotidiana (conforme as necessidades diárias médias que
o farmacêutico verifique no que tange a sua demanda), mediante
fornecimento imediato ao consumidor interessado.
Alega portanto, que a Vigilância Sanitária, equivocadamente,
entendeu que a comercialização de produtos manipulados fossem
precedidos da ordem de manipulação (ou receita médica, nos
poucos casos que cosméticos são receitados pelos médicos, já
que a prescrição de cosméticos e nutracêuticos não é obrigatória
para a manipulação, nem mesmo para a venda dos produtos
manipulados.
Aduz que não há DISPOSITIVO legal proibindo tal atividade,
assim, a proibição tem sido fundamentada pelo impetrado em uma
interpretação decorrente de um conceito trazido pela Resolução
n° 67/2007 em seu item 4, através do qual entendeu ser proibida
a atividade do farmacêutico de manipular produtos isentos,
independente de prescrição, como também, proíbe a exposição
dos produtos manipulados para venda tendo como base o item
5.14 da mesma RDC 67/2007:
RESOLUÇÃO N° 67/2007
4. DEFINIÇÕES
Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes
definições: Preparação magistral: é aquela preparada na farmácia,
a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a
um paciente individualizado, e que estabeleça em detalhes sua
composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar
5) Condições Gerais
5.14. Não é permitida a exposição ao público de produtos
manipulados, com o objetivo de propaganda, publicidade ou
promoção.
Alega a impetrante que a Resolução acima citada, está devidamente
descrita no site da Anvisa como norma da Agência, conforme o
endereço: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2007/
res0067_08_10_2007.html[2]
Observando que a manipulação de nutracêuticos e de cosméticos
são preparações magistrais, a autoridade coatora e seus agentes
sanitários têm entendido que a farmácia de manipulação não poderá
realizar nenhuma manipulação sem que detenha uma prescrição
médica, generalizando todas as situações, desconsiderando
as isenções trazidas pelos regulamentos editados pela própria
Agência Reguladora.
Que diante dessa interpretação, a farmácia que tem legalmente
realizado a atividade de manipulação de produtos isentos de
prescrição médica, como é o caso das impetrantes, foram autuadas
com base no que dispõem o artigo 3° da RDC 67/2007:
RDC 67/2007
Art. 3º O descumprimento das disposições deste Regulamento
Técnico e seus anexos sujeita os responsáveis às penalidades
previstas na legislação sanitária vigente, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal cabíveis.
As penalidades previstas na legislação sanitária vigente, conforme
cita o DISPOSITIVO retro, são as previstas no artigo 10 da Lei
6437/2007 da ANVISA:
Lei 6437/2007 ANVISA
Art. 10 - São infrações sanitárias: XII - fornecer, vender ou
praticar atos de comércio em relação a medicamentos, drogas e
correlatos cuja venda e uso dependam de prescrição médica, sem
observância dessa exigência e contrariando as normas legais e
regulamentares: pena - advertência, interdição, cancelamento da
licença, e/ou multa;
Alega a impetrante que está na iminência de sofrer uma possível
advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa,
conforme o que o agente sanitário estipular.
Aponta que o artigo 4°, inciso X da Lei 5.991/73, dispõe que as
farmácias são legalmente habilitadas a exercerem trabalhos com
os correlatos, e que em tal conceito os cosméticos, fitoterápicos,
suplementos e nutracêuticos estão abrangidos, art. 4°,IV da mesma
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lei, podendo assim, as farmácias de manipulação, expor à venda, e
comercializar tais produtos livremente, bastando apenas respeitar
os padrões técnicos de segurança e qualidade.
Requer a impetrante em medida liminar, seja a autoridade coatora
compelida a se abster de efetuar-lhe qualquer tipo de sanção, como
também às suas filiais, por ocasião da manipulação, exposição,
estoque gerencial (Pequeno estoque para suprir uma venda
semanal), comercialização de produtos cosméticos, fitoterápicos,
suplementos e nutracêuticos manipulados, independente de
prescrição prévia, por força de suas prerrogativas profissionais
conferidas pela Resolução 467/2007 do Conselho Federal de
Farmácia, considerando seus próprios procedimentos e controles
de qualidade realizados, sem prejuízo do acompanhamento
fiscalizatório por parte da autoridade sanitária.
É o relatório. Decido.
Impende salientar que a análise a ser proferida nesta sede cingese, pura e simplesmente, à aferição de existência concorrente dos
pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada em
sede liminar.
Para a concessão da medida liminar é necessário analisarmos a
existência de seus pressupostos ensejadores: expressão relevante
do direito invocado que deve transparecer liquidez e certeza,
existência e consistência e risco de dano de irreversibilidade ou de
prejuízo de extrema gravidade se não concedida liminarmente.
A utilização da via especial do MANDADO de segurança impõe ao
Impetrante o ônus em revelar de premissa a expressão exuberante
do direito que alega.
De outro lado, conforme assentado, a pretensão de concessão
liminar, mormente sem ouvir a parte contrária, é de restar
consubstanciada em elementos reveladores de risco, valendo fixarse que o pedido é contra a Administração Pública que tem em seu
favor a presunção de legitimidade dos seus atos.
Ressalto que o pedido se relaciona à alegação da parte autora de
que, sendo farmácia de manipulação de fórmulas, é legalmente
habilitada a exercer trabalhos com os correlatos, e que em tal
conceito, os cosméticos, fitoterápicos, suplementos e nutracêuticos
estão abrangidos, art. 4° IV e X da Lei 5.991/73, podendo expor à
venda, e comercializar tais produtos livremente, bastando apenas
respeitar os padrões técnicos de segurança e qualidade.
O Juízo, mesmo diante dos documentos acostados aos autos, tem
o dever de agir com cautela, a fim de prestar a tutela jurisdicional
dentro da legalidade, viso que a demanda tem caráter preventivo,
não podendo em fase preliminar, adentrar ao MÉRITO para
caracterizar a isenção alegada ou mesmo seu enquadramento no
estoque e comércio de cosméticos, fitoterápicos, suplementos,
nutracêuticos e correlatos.
Assentando que, havendo direito, esse será devidamente cumprido,
ocorre que sem a oitiva da parte contrária, não se pode confirmar a
certeza da mesma se enquadrar aos requisitos exigidos.
Assim, em que pese as alegações da iminência de sofrer
penalidades, tem-se que as alegações do Impetrante não se
mostram suficientes à concessão do provimento requerido em
liminar. Trata-se de pedido que requer, indispensavelmente,
a análise do MÉRITO da causa, por certo, a matéria exige uma
análise mais criteriosa acerca das alegações iniciais.
Imperioso que se espere pelo provimento final do feito, momento em
que já estarão colacionadas aos autos as informações pertinentes,
bem como o parecer do Ministério Público, evitando assim seja
concedida uma liminar e, verificando a inexistência do direito, seja
posteriormente revogada.
Outrossim, é importante acentuar que o pedido do autor tem cunho
satisfativo, pois necessitaria de análise meritória, assim, mesmo
que o pedido se paute em uma obrigação de inércia por parte da
autoridade coatora, a concessão de liminar sem a análise dos
conceitos pertinentes ao pedido (manipulação, exposição, estoque
gerencial, comercialização, produtos isentos) não seria cabível
sem adentrar ao MÉRITO.
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA.
LIMINAR INDEFERIDA. ANÁLISE DO FUMUS BONI JURIS QUE
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SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. “A análise do
pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos
autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus
bonis juris e o periculum in mora.” (AgRg no MS 15.104/DF, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 8/9/2010, DJe 17/9/2010) 2. Na espécie, o pedido
liminar confunde-se com o próprio MÉRITO da ação mandamental,
o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito
apresentado a este Juízo. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. [STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE
SEGURANÇA AgRg no MS 14058 DF 2008/0285070-6].
Nesta controvérsia não entendo que comporte o deferimento da
liminar pretendida, pois não configurados plenamente os requisitos,
ao menos nesta fase preliminar.
Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para aguardar a vinda
de informações.
Notifique-se a Impetrada para apresentar informações no prazo
legal.
Em cumprimento ao art. 7º, II da Lei n. 12.016 de 7 de agosto de
2009, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial
da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem
documentos, para querendo, ingresse no feito.
Após, ao Ministério Público do Estado de Rondônia para parecer.
Sirva-se de carta/ofício/MANDADO.
Intimem-se.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA
Juiz de Direito
PROCESSO N. 7008096-63.2018.8.22.0001
AUTOR: ARI AQUINO AFONSO
Advogado do(a) AUTOR: JULIANA GONCALVES DAS NEVES RO5953
Endereço: Rua América do Norte, 2416, Três Marias, Porto Velho
- RO - CEP: 76812-712
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Farquar, 2986, Pedrinhas, Porto Velho - RO CEP: 76801-470
DESPACHO
Os autos vieram remetidos devido ao declínio de competência,
alegou o juízo da 1° Vara da Fazenda Pública que a presente
demanda trata-se de execução referente aos autos 004625598.1998.8.22.0001, posto que há identidade de pedidos.
Pois bem.
Nota-se que a ação acima indicada, foi proposta pelo SINSEPOL,
assim denota-se que de cunho coletivo.
Nesta ação o autor deduz pretensão de conhecimento e não de
execução, conforme se depreende da inicial.
Tem-se que o Autor reitera nesta ação, pedido já deduzido em
ação coletiva, em relação ao qual já consta SENTENÇA transitada
em julgado.
Repisa-se: não se trata de execução da SENTENÇA.
A situação dos autos comporta exame inclusive em relação a
diversos precedentes judiciais nos quais se assenta que é viável a
propositura de ação individual concorrente à ação coletiva sobre o
mesmo objeto, podendo ser suspensa a ação individual, desde que
não tenha ocorrido SENTENÇA em qualquer delas.
É entendimento jurisprudencial que se ocorreu SENTENÇA com
trânsito em julgado na ação coletiva, há impedimento à reiteração
do pedido em ação individual, configurando-se litispendência.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO.
FEITO JÁ SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 104 DO
CDC. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.1. O sistema
processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação
individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito,
inexistindo litispendência entre elas. 2. Nos termos do art. 104
do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação
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individual pode aproveitar de eventuais benefícios resultantes
da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde
que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio
de massa, podendo ser retomada a tal tramitação no caso de a
SENTENÇA coletiva ser pela improcedência do pedido, ou ser (o
feito individual) julgado extinto, sem resolução de MÉRITO, por
perda de interesse (utilidade), se o decisum coletivo for pela
procedência do pleito.3. Para que o pedido de suspensão surta
os aludidos efeitos, é necessário que ele seja apresentado antes
de proferida a SENTENÇA meritória no processo individual e,
sobretudo, antes de transitada em julgado a SENTENÇA proferida
na ação coletiva. 4. Prestada a jurisdição em ambas as demandas,
não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial
de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria
clara afronta ao princípio do juiz natural. 5. Hipótese em que a
requerente, ao pedir a extinção do feito por perda superveniente de
objeto, busca desonerar-se dos efeitos jurídicos da ação individual
por ela ajuizada, hoje na fase de embargos de divergência, e cuja
probabilidade de êxito é remota, dado o julgamento dos EREsp
1.403.532⁄SC (submetido à sistemática dos recursos repetitivos),
ao argumento de que recentemente filiou-se a sindicato que
logrou êxito em ação coletiva de mesmo objeto, já transitada
em julgado. 6. Dada a falta de litispendência, a ciência quanto à
existência de tutela coletiva já obtida pela entidade sindical não
implica perda de objeto de ação individual já sentenciada e nem
infirma as consequências jurídicas dela advindas. 7. Agravo interno
desprovido. (AgInt na PET nos EREsp 1405424⁄SC, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 29.11.2016)
Não se reconhece viável a simples conversão da ação individual
em liquidação na ação coletiva se aquele (individual) for proposta
após o trânsito em julgado desta (ação coletiva).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVERSÃO EM
LIQUIDAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. PEDIDO EFETUADO APÓS
O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART.
104 DO CDC. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. O
entendimento da Primeira Seção do STJ é o de que o pedido de
suspensão da ação individual, formulado nos termos do art. 104 do
CDC, somente surtirá efeitos caso apresentado antes de proferida
a SENTENÇA meritória no processo individual e, sobretudo, antes
de transitada em julgado a SENTENÇA proferida na ação coletiva.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.020.717/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/5/2017; AgInt na PET
nos EREsp 1405424/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Seção, DJe 29.11.2016. 2. Recurso Especial não provido. STJ. 2a
Turma. Min. Herman Benjamin. REsp 1707019 / SP. 2017/02764467. DJe 25/05/2018.
De outro lado, é de se anotar que a pretensão de execução
prescreve no mesmo prazo da ação, resultando disso que uma
vez transitada em julgado a SENTENÇA coletiva, inicia-se o prazo
de 05 anos para que se reclame a sua execução sob pena de
prescrição.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO
RELATOR. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. ILEGITIMIDADE
ATIVA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. EXECUÇÃO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO
ANOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento do STJ é de
que a confirmação de DECISÃO monocrática de relator pelo
órgão colegiado sana eventual violação do art. 557 do CPC/1973.
Precedentes. 2. “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o
prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em
pedido de cumprimento de SENTENÇA proferida em Ação Civil
Pública” (REsp 1273643/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, Rel.Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013). 3. Não cabe ao STJ o
exame de suposta ofensa a DISPOSITIVO s constitucionais, sob
pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF).
4. Agravo regimental a que se nega provimento. STJ. Min. Antonio
Carlos Ferreira. AgRg no AREsp 112794 / PR. 2011/0263267-4.
DJe 13.03.2018.
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PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE
ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Nestes Aclaratórios, a embargante sustenta: “REsp pleiteia
o reconhecimento da interrupção da prescrição por força do
ajuizamento de ação civil pública pretérita (não transitada
em julgado) quando há pedido formulado em ação individual
autônoma; acórdão proferido baseia-se em julgado que definiu
termo prescricional para se propor Execução de Ação Civil Pública”
(fl. 290, e-STJ).
2. Na verdade, não se verifica na espécie os pressupostos
necessários e exigidos pelo art. 1.022 do CPC/2015 para
acolhimento dos Aclaratórios, visto que nenhuma omissão,
obscuridade, contradição ou erro material existe no corpo do
decisum que justifique o oferecimento desse recurso. 3. Contudo,
para evitar novos questionamentos, acolhem-se os Embargos
Declaratórios para prestar esclarecimentos, sem, no entanto, darlhes efeitos infringentes.
4. Realmente, a propositura de ação coletiva interrompe a prescrição
apenas para a propositura da ação individual. Em relação ao
pagamento de parcelas vencidas, a prescrição quinquenal tem
como marco inicial o ajuizamento da ação individual. Logo, deve
ser liquidado apenas o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação
individual.
5. Portanto, ainda que o ajuizamento da ação coletiva para
reconhecimento de direito individual homogêneo interrompa o
prazo prescricional das pretensões individuais de mesmo objeto,
as parcelas pretéritas são contadas do ajuizamento da ação
individual.
6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo,
apenas para prestar esclarecimentos.
STJ. 2ª Turma. Min. Herman Benjamin. EDcl no REsp 1645983 /
ES. 2016/0338484-8. DJe 12.09.2017.
Com efeito, se este juízo recebesse a presente ação como
cumprimento de SENTENÇA, teria que decidir por sua extinção por
prescrição intercorrente, posto que já decorrido mais de 05(cinco)
anos do trânsito em julgado da ação supostamente originária.
Assim, remeta-se o feito ao juízo da 1° Vara da Fazenda Pública,
para deliberações quanto à petição protocolada pelo requerente
ID-19729724, de modo a analisar o cabimento da extinção por
coisa julgada, posto o trânsito em julgado da ação coletiva cuja
SENTENÇA, atingindo toda a categoria, incide efeitos sobre
pretensões individuais idênticas, pois, neste Juízo, é imperativo
reconhecer a impossibilidade de transformação do presente feito
em cumprimento de SENTENÇA /acórdão, conforme precedente
do e. STJ e, ainda que assim se admitisse, restaria configurada a
prescrição.
Cumpra-se.
Porto Velho, 25 de julho de 2018
EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA
Juiz de Direito
PROCESSO N. 7058352-78.2016.8.22.0001
AUTOR: JOAO BATISTA CIRILO
Advogados do(a) AUTOR: JOHNNY DENIZ CLIMACO - RO0006496,
ANTONIO RABELO PINHEIRO - RO0000659, CRISTIANO POLLA
SOARES - RO0005113, GABRIEL DE MORAES CORREIA
TOMASETE - RO0002641
Endereço: Rua Trinta e Um de Março, - até 452/453, Jardim dos
Migrantes, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-799
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Farquar, 2986, Pedrinhas, Porto Velho - RO CEP: 76801-470
DESPACHO
Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, acórdão ID19378817-Pág.1/6.
A parte requerente requer o parcelamento das custas processuais
em 10 vezes.
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Pois bem.
Defiro o parcelamento das custas inicias, providencie a escrivania
as medidas necessárias.
Ainda, diga o autor se mantém o pedido de tutela de urgência, visto
o prazo decorrido desde a propositura da ação.
Prazo: 15(quinze) dias.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA
Juiz de Direito
PROCESSO N. 7033279-70.2017.8.22.0001
AUTOR: UILTOMAR VEIJARANA GOMES
Advogados do(a) AUTOR: MARCIO MIRANDA DIAS JANUARIO
- RO8825, RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS RO0005769
Endereço: Rua Mário Andreazza, 1242, Mariana, Porto Velho - RO
- CEP: 76813-562
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Ciente das manifestações das partes, aguarde-se a resposta do
ofício encaminhado ID-18549159, não havendo resposta, reitere,
alertando sobre as penalidades decorrentes do não atendimento,
conforme dispõe o art. 77 do CPC.
Cumpra-se.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO - RO
- CEP: 76803-686 PROCESSO N. 7029548-32.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ADAMILTON FERREIRA PIMENTA, ADRIANO
BARROS DA SILVA SOUZA, ATAIDE JOSE DOS SANTOS
JUNIOR, EDERSON FEITOSA PEREIRA, FRANCIELI CARDOSO
DOS SANTOS, GILMAR DE SOUSA CASTRO, LIGIA VIEIRA
LIMA, VALTEIR FRANCISCO MOREIRA, VOLNEY MEIRELLES
PEREIRA FILHO, WEMENSON ELI COSTA ALLEYEN
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALLAN MONTE DE ALBUQUERQUE
- RO0005177
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se o Estado de Rondônia para, querendo, impugnar a
execução, nos termos do art. 535 do novo CPC;
Decorrido o prazo, sem apresentação da impugnação, certifiquese;
Encaminhem-se os autos ao contador judicial para atualização dos
valores;
Vindo os autos do Contador, considerando que o valor executado
não excede ao teto da requisição de pequeno valor (dez salários
mínimos), expeça-se a RPV para pagamento;
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0010685-60.2012.8.22.0001
Polo Ativo: ESTADO DE RONDÔNIA e outros
Polo Passivo: MARLI FERNANDES DE OLIVEIRA CAHULLA e
outros
Advogado do(a) RÉU: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA
- RO0004117
Advogado do(a) RÉU:
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Advogados do(a) RÉU: VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO RO0001528, JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO0001529
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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) Processo nº: 7054332-10.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 21/12/2017 14:20:09
AUTOR: SINDICATO DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS
OFICIAIS NO ESTADO DE RONDONIA
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Em atenção ao contraditório, intime-se a parte Requerente para
conhecer e se manifestar sobre a petição ID 19374105 do Estado
de Rondônia.
Prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho, 28 de julho de 2018
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO - RO
- CEP: 76803-686 PROCESSO N. 7029546-62.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: EDER AUGUSTO TENORIO SILVA BARBOSA,
ELIEZER TORRES DA SILVA, GIOVANILSON PEREIRA
CIPRIANO, JAIRO MAIA FERREIRA, MARCOS BRUNO
VAILANTE, ODISNEY DA SILVA JUCA, RONEI JEAN CANDIDO
DE MOURA FE, SALOMAO NUNES BEZERRA JUNIOR, THIAGO
ALVES TOSCANO, VOLNNEY DA COSTA WASCZUK
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALLAN MONTE DE ALBUQUERQUE
- RO0005177
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se o Estado de Rondônia para, querendo, impugnar a
execução, nos termos do art. 535 do novo CPC;
Decorrido o prazo, sem apresentação da impugnação, certifiquese;
Encaminhem-se os autos ao contador judicial para atualização dos
valores;
Vindo os autos do Contador, considerando que o valor executado
não excede ao teto da requisição de pequeno valor (dez salários
mínimos), expeça-se a RPV para pagamento;
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO VELHO
Av. Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco, Porto Velho/RO
– Fórum Cível, CEP: 76803-686. Telefone: (69) 3217-1330. E-mail:
pvh2faz@tjro.jus.br
PROCESSO: 0144993-19.2001.8.22.0001
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA E OUTROS
Certidão
Certifico que todos os requeridos foram citados, iniciando nesta
data o prazo para contestação, conforme art 231, § 1º, CPC, haja
vista o último comprovante de citação ter sido juntado hoje (ID
20144763).
Certifico que, até a presente data, os requeridos abaixo mencionados
não apresentaram contestação:
Alto Paraíso
Alvorada d’Oeste
Cabixi
Cacoal
Candeias do Jamari
Cujubim
Governador Jorge Teixeira
Guajará-Mirim
Machadinho d’Oeste
Ministro Andreazza
Nova Mamoré
Pimenteiras do Oeste
Primavera de Rondônia
Rio Crespo
São Miguel do Guaporé
Teixeirópolis
Urupá Vale do Anari
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
FRANCISCO ALVES DE MESQUITA JUNIOR
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO - RO
- CEP: 76803-686 PROCESSO N. 7011622-38.2018.8.22.0001
AUTOR: MIRLENE NELI FALCAO
Advogado do(a) AUTOR: DENERVAL JOSE DE AGNELO - OAB/
RO 7134
Nome: MIRLENE NELI FALCAO
Endereço: Rua Vespaziano Ramos, 3239, Agenor de Carvalho,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-366
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por MIRLENE NELI
FALCÃO em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA, pretendendo
recebimento de verbas rescisórias.
A Requerente informa que foi contratada por meio de Processo
Seletivo Simplificado, para exercício temporário da função de
TÉCNICO EM ENFERMAGEM, para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público de unidade de saúde
da rede pública estadual da cidade de Porto Velho/RO.
Diz que foi contratada sob o Regime CLT, pelo prazo de 01 (um)
ano, prorrogável por igual período, cuja posse na função deu-se em
15/07/2013. Afirma que, como contraprestação, recebia salário de
R$ 1.253,29, mais Auxílio Transporte, Auxílio Saúde e Gratificação
de Atividade Específica, totalizando o valor de R$ 1.661,25 mensais,
além de Adicional Noturno, Adicional de Insalubridade e Plantão
Especial Nível Médio. Afirma que tal contratação foi prorrogada até
15/07/2015.
Salienta que, após o término, firmou novo Contrato de Trabalho
com o Requerido em 04/09/2015, com duração de 01(um) ano,
prorrogável por igual período, tendo sido prorrogado até 04/09/2017.
Assim, exerceu a função pública por quatro anos.
Destaca que era lotada no HOSPITAL DE BASE ARY PINHEIRO,
nesta capital, exercendo suas atividades na Unidade de Terapia
Intensiva-UTI. Sendo que durante todo o período de trabalho
laborou em atividade insalubre, sem que jamais tenha recebido
qualquer verba a título de Insalubridade, verba essa que deveria
ter sido incorporada à sua remuneração, desde o início do pacto
laboral conforme contrato de trabalho.
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Alega que, relativamente ao primeiro Contrato, referente ao
período 2013/2014, a Reclamante não gozou, nem recebeu férias,
no entanto recebeu um terço constitucional, no valor de R$ 508,25,
sem os devidos acréscimos legais, conforme ficha Financeira
janeiro/2015, em anexo (doc. 5). Em que pese, tenha recebido férias
2014/2015, recebeu sem os devidos acréscimos legais conforme
TRCT. Portando é devido o período 2013/2014 e diferença, mais a
diferença 2014/2015, como será demostrado posteriormente.
Afirma que também não gozou férias, nem recebeu qualquer
valor a esse título, referente ao segundo Contrato de Trabalho de
todo o período de labor, bem como não consta recolhimento de
qualquer valor a título de FGTS, em conta vinculada, além da falta
de anotações em sua CTPS. A Reclamante prestou serviço para a
Reclamada entre 15/07/2013 até o dia 04/09/2017, data do término
do contrato, sem que tenha recebido as verbas rescisórias, tudo
possível de ser aferido pelas Fichas Financeiras, contracheques
e TRCT.
Assim, a Requerente afirma que faz jus ao recebimento das verbas
trabalhistas a seguir: adicional de insalubridade de todo o período;
diferença auxílio alimentação; diferença auxílio saúde; 13º salário
proporcional; férias vencidas acrescidas do terço constitucional;
depósitos do FGTS e multa de 40%, liberação das guias para
levantamento, ou pagamento de indenização correspondente
e liberação guias seguro-desemprego, ou indenização
correspondente.
Ingressou com a presente ação. Juntou documentos.
Proferido DESPACHO inicial (ID 17192928).
O Estado de Rondônia apresentou contestação (ID 18295638). Não
arguiu preliminares. No MÉRITO, anota que a Requerente possuía
relação de natureza jurídico-administrativa, sendo que o caso deve
ser analisado com base em tais preceitos e não da CLT como se
pretende. Diz que a Cláusula Sexta do contrato expressamente prevê
que o contrato será extinto, sem direito a quaisquer indenizações.
Aponta haver entendimento jurisprudencial pacificado de que o
contratado na modalidade de “necessidade temporária de interesse
público”, fará jus ao pagamento das parcelas a que têm direito os
servidores titulares de cargos públicos, nos termos do artigo 39, §1º
da Constituição da República, não se incluindo dentre tais direitos o
recolhimento do FGTS. Afirma que as verbas rescisórias referentes
ao primeiro contrato foram pagas em dezembro de 2016. Esclareceu
que o procedimento administrativo referente ao pagamento das
verbas referente ao segundo contrato está cumprindo seu correto
trâmite. Quanto ao adicional de insalubridade, argumenta que a
autora não apresentou o documento pericial que comprova-se
de fato a insalubridade em seu setor de trabalho, deixando assim
dúvidas em relação ao ambiente insalubre capaz de justificar a
implantação e recebimento retroativo do benefício. Também afirma
que a Requerente não demonstrou ter sua dignidade abalada, não
havendo que se falar em dor e vexame aptos a ensejar o dano
moral. Requereu a total improcedência dos pedidos autorais.
Réplica da Requerente (ID 18993066). Fundamentou contra os
argumentos de defesa apresentados em contestação. Reafirmou
os termos iniciais, requerendo a total procedência dos pedidos.
Intimadas as partes, não manifestaram interesse em produzir
outras provas além das já acostadas aos autos.
Os autos vieram conclusos para SENTENÇA.
É o relatório. Decido.
Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta por MIRLENE
NELI FALCÃO em desfavor do Estado de Rondônia, pretendendo
indenização trabalhista, utilizando como fundamento DISPOSITIVO
s da Consolidação das Leis Trabalhistas.
Afirma a Autora que foi contratado em regime emergencial, na
função de Técnico em Enfermagem, para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público.
1. Da Contratação Temporária.
A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (inciso
II do art. 37 da Constituição Federal).
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Não obstante o disposto no artigo retro transcrito, o legislador
abriu uma exceção na redação do inciso IX ao dizer: “a lei
estabelecerá casos de contratação por tempo determinado para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público”.
Por certo que a intenção foi não deixar a Administração Pública
imobilizada em certas circunstâncias, ou melhor, em situações de
excepcional interesse público.
Assim contratação de pessoal por tempo determinado para atender
necessidade temporária de “excepcional interesse público”, tem
previsão constitucional junto ao inciso IX do art. 37. Trata-se de
forma de prestação de serviço público diferente do exercício de
cargo, de emprego e de função, de modo que o contratado assume
condição de prestacionista de serviços temporários.
Ponto que merece destaque acerca do tema de contratação
temporária de servidores públicos é a natureza da relação jurídica
funcional que este terá com a Administração Pública. Ao passo que
o servidor efetivo possui vínculo estatutário, e o empregado público
possui vinculo celetista, verifica-se que com relação ao contratado
temporariamente, não se enquadrará em nenhum destes vínculos.
Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal se posicionou,
de forma a aludir que não há aplicação do regime celetista nos
contratos temporários de servidores, como se observa:
Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho.
Incompetência. No julgamento da ADI 3.395-MC/DF, este
Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação
do inciso I do art. 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que
inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação
de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores,
a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de
caráter jurídico-administrativo. As contratações temporárias para
suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídicoadministrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça
comum e não a Justiça especializada.” (Rcl 4.872, Rel. p/ o ac.
Min. Menezes Direito, julgamento em 21-8-2008, Plenário,DJE de
7-11-2008.) No mesmo sentido: Rcl 7.126-AgR, rel. min. Joaquim
Barbosa, julgamento em 20-6-2012, Plenário, DJE de 1º-8-2012;
Rcl 7.157-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 17-2-2010,
Plenário, DJE de 19-3-2010; Rcl 4.045-MC-AgR, Rel. Min. Cezar
Peluso, julgamento em 14-10-09, Plenário, DJE de 19-3-10; Rcl
5.924-AgR, Rcl 7.066-AgR e Rcl 7.115-AgR, Rel. Min. Eros Grau,
julgamento em 23-9-2009, Plenário, DJE de 23-10-2009; Rcl
7.028-AgR e 7.234-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 169-2009, Plenário, DJE de 16-10-2009; Rcl 4.489-AgR, Rcl 4.012AgR e Rcl 4.054-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, julgamento
em 21-8-2008, Plenário, DJE de 21-11-2008; Rcl 5.381, Rel. Min.
Ayres Britto, julgamento em 17-3-2008, Plenário, DJE de 8-8-2008.
(Grifou-se).
Assim, resta elucidado que os servidores contratados
temporariamente pela Administração Pública possuirão regime
especial, devendo observar as regras da lei que autoriza a
contratação por tempo determinado do ente federativo, assim como
as normas contratuais entabuladas entre as partes, e, por último,
aplicação subsidiária do regime estatutário.
Com efeito, a Requerente foi contratado em regime emergencial,
conforme exposição acima, logo nenhuma irregularidade cometeu
a Administração ao agir dessa forma.
2. Das Verbas Devidas à Requerente.
Nesse cenário, é fato incontroverso que a Autora tem direito ao
recebimento do salário mensal, mais décimo terceiro proporcional,
férias proporcionais e 1/3 de férias, na regra do art. 7º da CF.
Assim, de acordo com o que consta dos autos, considerando os
pedidos e o que já foi devidamente pago, a requerente faz jus:
a) ao recebimento das férias vencidas referentes aos períodos
2015/2016 e 2016/2017, relativos ao segundo vínculo de trabalho.
Quanto ao primeiro vínculo, as férias do período 2013/2014 foram
pagas em 2016, conforme comprovado no documento ID 18295643,
juntado pelo Estado de Rondônia. Vale ressaltar que não se aplica
o pagamento em dobro, pois afastada a legislação trabalhista ante
o vínculo jurídico administrativo, conforme já fundamentado.

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

223

b) ao recebimento de 1/3 de férias referente aos períodos 2015/2016
e 2016/2017, relativos ao segundo vínculo de trabalho. Quanto ao
primeiro vínculo, o 1/3 de férias do período 2014/2015 foi pago em
2016, conforme comprovado no documento ID 18295643, juntado
pelo Estado de Rondônia.
c) ao recebimento do 13º salário proporcional referente ao ano de
2017.
d) ao recebimento do auxílio saúde retroativo, que não consta ter
sido pago no período de dezembro/2016 a junho/2017.
Contudo não há de se aplicar ao presente caso os direitos
estabelecidos pela CLT, como é o caso do FGTS, multa de 40%,
anotações na CTPS, multa do artigo 477, § 8º, bem como demais
verbas rescisórias e outros direitos aplicáveis às relações celetistas
(regidos pela CLT), pois o contrato da Autora atende à contratação
em regime jurídico administrativo.
Nesse seguimento, é o entendimento sedimentado pelo e. TJRO:
Administrativo. Contratação por tempo determinado. FGTS
e multa da CLT. Impossibilidade. Relação de regime jurídico
administrativo. Restituição de verbas previdenciárias não
repassadas. Impossibilidade. Legitimidade do INSS para ajuizar
ação de cobrança. Por tratar-se de relação contratual de regime
jurídico administrativo, indevidos FGTS e multa proveniente da
Consolidação das lei trabalhistas. O INSS é parte legítima para
pleitear verbas previdenciárias descontadas do servidor temporário
e não repassadas a essa instituição, sendo incabível ao servidor
pleitear a restituição dessas verbas, alegando nulidade de seu
contrato. ACÓRDAO. Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores da null do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, na conformidade da ata de julgamentos
e das notas taquigráficas em, POR UNANIMIDADE, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO. Porto Velho, 9 de novembro de 2010.
DESEMBARGADOR(A) Renato Martins Mimessi (PRESIDENTE).
Cargo em Comissão. Verbas rescisórias. Nulidade contrato.
Enriquecimento sem causa. Ocupante de cargo comissionado
não mantém com a Administração vínculo de emprego regido
pela CLT, é regido pelas normas do Estatuto. Logo, não tem
direito a rescisão, nem aviso prévio, FGTS e multa de 40%, mas
têm direito à indenização relativa ao período de férias a que tiver
direito, ao 13º salário. Cumpre efetuar o pagamento, independente
de nulidade na contratação, sob pena de enriquecimento sem
causa. ACÓRDAO. Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Especial do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, na conformidade da ata de
julgamentos e das notas taquigráficas em, POR UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR. Porto Velho, 1º de novembro de 2006.
DESEMBARGADOR(A) Eurico Montenegro (PRESIDENTE).
Administrativo. Processual civil. Contratação por tempo
determinado. Remuneração aquém do pactuado. Diferença
salarial e seus reflexos sobre as demais verbas remuneratórias.
Impossibilidade. Remuneração em conformidade com a legislação
e com o pactuado. FGTS e multa da CLT. Impossibilidade. Relação
de regime jurídico administrativo. Inovação do pedido em sede
recursal. Impossibilidade. A remuneração daqueles contratados
por tempo determinado pela administração pública municipal
deve observar os limites estabelecidos em lei, sendo composta do
vencimento do cargo efetivo, acrescida das vantagens pecuniárias
permanentes ou temporárias previstas em lei. Por tratar-se de
relação contratual de regime jurídico administrativo, indevidos
FGTS e multa proveniente da Consolidação das Leis Trabalhistas.
É vedada à parte deduzir novo pedido em sede recursal que não
foi abordado perante o juízo a quo. ACÓRDAO. Vistos, relatados
e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da null do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na conformidade da ata
de julgamentos e das notas taquigráficas em, POR UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR. Porto Velho, 26 de outubro de 2010.
DESEMBARGADOR(A) Renato Martins Mimessi (PRESIDENTE).
Nestes termos, a Requerente faz jus ao recebimento de salários,
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integrais e proporcionais, incidindo sobre eles o 13º, férias e 1/3
proporcional, desde que devidamente comprovado que tenha
cumprido as cargas horárias respectivas e não tenha recebido
ainda tais verbas. Não é demais salientar que as referidas verbas
não decorrem da extinção do contrato de trabalho, pois este
tinha duração por tempo limitado, trazendo disposições legais
específicas.
As verbas pleiteadas referem-se a direitos que não foram gozados
ou pagos no tempo em que o contrato era válido.
3. Adicional de Insalubridade.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) considera atividades
insalubres as que por sua natureza, condições ou métodos de
trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde
acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da
intensidade do agente, e de tempo de exposição aos seus efeitos
(art. 189).
Para a eliminação ou neutralização da insalubridade devem ser
adotadas medidas que conservem o ambiente do trabalho dentro
dos limites de tolerância, utilização de equipamento de proteção
individual ao trabalhador, de forma que diminua a intensidade do
agente agressivo aos limites de tolerância.
A insalubridade está disciplinada pela Norma Regulamentadora n.
15 – Ministério do Trabalho, considerando como limite de tolerância
a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com
a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará
dano à saúde do trabalhador, durante a vida laboral, conforme seus
Anexos.
O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Lei
Complementar n. 68 de 09 de dezembro de 1992 – dispôs no art.
86 que: além dos vencimentos e das vantagens previstas em lei,
serão deferidos aos servidores (...) os adicionais pelo exercício de
atividades insalubres, perigosas ou penosas.
No art. 88 deste diploma legal ficou consignado que: os servidores
que trabalharem, habitualmente, em locais insalubres ou em contato
permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de
vida, fazem jus a um adicional nos percentuais de 10% (dez por
cento), 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por cento) sobre o
vencimento do cargo efetivo, nos termos da Lei.
Nesse seguimento, foi editada pelo Estado de Rondônia, com o fim
de adequar-se a Súmula Vinculante n. 04 do STF, a Lei 2.165 de
28 de outubro de 2009, trazendo novos parâmetros em relação ao
adicional de insalubridade e, consequentemente, estabelecendo
os graus em 10%, 20% e 30% a incidir sobre o valor fixo de R$
500,00.
Com base em toda a legislação acima citada, temos que o
exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura
ao trabalhador/servidor a percepção de adicional em diferentes
percentuais (conforme o caso), incidente sobre o salário, devendo
restar, para tanto, devidamente comprovadas as situações
especiais que permitam o pagamento. Não há dúvida que, para
ser concedido este benefício, faz-se mister a comprovação de que
o local da atividade do servidor é tido como insalubre, o que deve
ser comprovado por meio de Laudo Técnico Pericial conclusivo e
objetivo, a fim de constatar o grau - podendo ser de nível mínimo,
médio e máximo - cujo percentual do adicional varia de 10%, 20%
ou 30%.
Nesse cenário, é de ressaltar que o servidor deve receber
regularmente o adicional de insalubridade, se efetivamente
demonstrar que labora em local de risco e, portanto será concedido
se realmente preencher os requisitos necessários devidamente
aferidos por médico do trabalho devidamente cadastrado junto ao
MT.
Com efeito, neste ponto, nota-se a omissão da Requerente, vez
não cuidou em instruir a inicial com Laudo Pericial realizado no
local de trabalho apontando os riscos por ela sofridos.
Não há comprovação de quais as atividades são exercidas pela
Requerente, tampouco sob quais condições efetiva e habitualmente
exerce suas funções, que seja suficiente para configurar o direito ao
recebimento do adicional. Para aferir a existência de insalubridade,
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faz-se necessário Laudo Técnico Pericial conclusivo e objetivo,
a fim de constatar o grau - podendo ser de nível mínimo, médio
e máximo - cujo percentual do adicional varia de acordo com os
parâmetros estabelecidos na legislação pertinente.
Com efeito, reitero que a Requerente não cuidou em instruir a inicial
com Laudo Pericial que atenda as formalidades exigidas pela lei.
A condição que justifique o pagamento do adicional, a teor do que
preconiza a legislação estadual, em especial o Decreto Estadual n.
10.214/2002, deve ser efetivamente comprovada mediante laudo
técnico especializado, de tal modo que a situação de trabalho
insalubre, não pode simplesmente ser presumida.
Não basta que no local de trabalho existam os elementos nocivos,
mas é necessário o habitual e permanente contato da Requerente
com os produtos especificados na norma regulamentadora, o que
não restou satisfatoriamente demonstrado pelos documentos
acostados.
Era primordial que a servidora postulante promovesse a prova
no decorrer da instrução processual por meio de perícia judicial,
todavia, não o fez.
Apelação. Adicional de insalubridade. Laudo pericial. Exercício
das atividades. Condições insalubres. Incidência. Pagamento
retroativo. O adicional de insalubridade deve ser implementado
na folha de pagamento do servidor quando a atividade execida
ocorrer em ambiente com agentes nocivos à saúde e for atestado
por laudo pericial conclusivo, considerando o grau de acordo com
as funções e o local exercidos. ACÓRDÃO. Vistos, relatados
e discutidos estes autos, acordam os desembargadores da 1ª
Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na
conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, em:
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Os desembargadores
Eurico Montenegro e Gilberto Barbosa acompanharam o voto do
relator. Porto Velho, 31 de março de 2016. DESEMBARGADOR
OUDIVANIL DE MARINS. RELATOR.
TJRO. Processo Civil, Previdenciário e Administrativo. Ações
de cobrança de adicional de insalubridade. Servidor Público.
Competência da Justiça Estadual. Servidor do Município de
Guajará-Mirim. Agente de limpeza. Atividade insalubre. Prova.
Ausência. Não pagamento. A Justiça Comum é a competente para
processar as ações de cobrança de adicional de insalubridade
promovida por servidor público. O exercício da atividade de limpeza
e congêneres, por si só, não se presume atividade insalubre,
devendo haver prova inequívoca de que o servidor público trabalhou
em local e em condições nocivas à saúde, sem a qual não há de
se falar em possibilidade do pagamento do respectivo adicional.
(Não Cadastrado, N. 00001157020128220015, Rel. Des. Rowilson
Teixeira, J. 03/10/2013).
Assim, ausente comprovação neste ponto, tenho por declarar
que a Requerente não possui direito, pois havia necessidade de
juntar laudo pericial comprovando que efetivamente labora em
situação insalubre. Neste ponto, anoto não restar comprovado que
a Requerente labore sob as condições que justifiquem a concessão
do adicional de insalubridade.
4. Danos Morais e Honorários.
O dano moral ganhou autonomia, desde o art. 5º, incisos V e X
da CF/88 e tem fundamento diverso do meramente patrimonial.
Consiste reparação à dor e sofrimento impingidos à pessoa, na
repercussão efetiva no estado psicológico do ofendido.
A responsabilização extracontratual do Estado por danos materiais
e morais, decorrentes de ato lícito ou ilícito, não engloba as relações
trabalhistas a título precário, uma vez que, vindo a ser reconhecida
a ilegalidade da contratação emergencial ou temporária, por não
obedecer os pressupostos constitucionais, o Estado deve arcar
com os direitos do contratado, pois não pode enriquecer-se com o
trabalho alheio, nem aproveitar-se da situação de nulidade depois
de tê-la admitido.
Consabidamente, o dano moral não se presume, devendo ser
devidamente comprovado o constrangimento injusto, a vergonha
decorrente de ato lesivo praticado pelo Requerido, todavia, não é
o caso.
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Desse modo, não há falar em danos morais, pois ausentes seus
pressupostos, ressaltando que neste caso não basta alegar, sendo
necessário comprovar os danos que afirma ter sofrido em.
Também não prospera o pedido referente aos honorários contratuais,
vez que o autor é quem deve arcar com seu pagamento. Também
deve-se destacar que no presente caso a Requerente decai na
maior parte de seus pedidos, prejudicando tal pleito.
Assim, neste ponto, não merece prosperar a pretensão inicial, não
restando configurados os elementos caracterizadores do dever de
indenizar do Estado.
DISPOSITIVO
Assim, ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de MIRLENE NELI FALCÃO. CONDENO o Estado de
Rondônia ao pagamento das verbas referentes ao segundo vínculo
firmado, consistente nas férias vencidas, 1/3 de férias, 13º salário
proporcional e auxílio saúde, nos termos especificados no item 2.
Indefiro os demais pedidos, com base nos fundamentos expostos.
Resolvo a lide com resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487,
I, do Código de Processo Civil.
As verbas condenatórias deverão ser calculadas sobre o salário
recebido pela Autora à época da contratação, acrescidas de juros
legais e correção monetária aplicada pelo ETJRO, a partir da
citação do Estado de Rondônia.
Diante da sucumbência recíproca, as partes arcarão com os
honorários de seus respectivos patronos, em montante que fixo em
10% sobre o valor da condenação. Da mesma forma, as custas
processuais deverão ser pagas “pro rata”.
SENTENÇA não sujeita ao reexame necessários. Vindo recurso
voluntário, intime-se para contrarrazões e, após, remetam-se ao e.
TJRO com as nossas homenagens.
P.R.I.
Porto Velho, 27 de julho de 2018.
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO - RO
- CEP: 76803-686 PROCESSO N. 7012299-68.2018.8.22.0001
AUTOR: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
RÉU: DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
Advogado do(a) RÉU:
Nome: DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
Endereço: Rua Yanomamis, 351, Rua Yanomamis, Esq c/ Rua das
Bandeiras, Quadra 02, Residencial Petrópolis, Goiânia - GO - CEP:
74460-721
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com
pedido de tutela antecipada proposta pelo ESTADO DE RONDÔNIA
em desfavor de DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
O Requerente informa que a Administração Pública Estadual,
através da Secretaria de Estado da Saúde, inaugurou procedimento
administrativo, tombado com o número 0036.005423/2017-09,
referente a aquisição de medicamento, licitado através da Ata de
registro de preço nº 136/2017/SUPEL/RO, publicada no Diário
Oficial em 29.06.2017 e Nota de Empenho nº 2017NE03133.
Aduz que, após regular processo licitatório (Pregão Eletrônico
nº 072/2017), a Requerida sagrou-se vencedora, passando a
compor a Ata de Registro de Preço nº 136/2017/SUPEL/RO e,
por conseguinte, obrigando-se a fornecer os medicamentos ali
especificados para abastecer as unidade de saúde do Estado de
Rondônia.
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Finalizando os procedimentos legais, a Secretaria de Estado de
Saúde emitiu no dia 05/09/2017 a Nota de Empenho nº 2017NE03133
(Processo Administrativo nº 0036.005423/2017-09), cujo prazo era
de 30 dias para a Requerida entregar os medicamentos que se
obrigara a fornecer, conforme Termo publicado no Diário Oficial em
29.06.2017.
Ocorre que após a autorização da liberação do quantitativo
da Ata de Registro de Preço, foi emitida a Nota de Empenho nº
2017NE03133, datada de 05/09/2017, em favor da vencedora do
certame, a empresa Requerida. Contudo, deste empenho a referida
empresa não realizou a entrega do medicamento, FALTANDO à
entrega total dos itens da referida nota de empenho.
Salienta que, apesar de devidamente notificada, a Requerida
não adimpliu com sua obrigação de entregar do medicamento
empenhado na Nota de Empenho nº 2017NE0313, o que gera
grande prejuízo, considerando que o medicamento da aquisição
é essencial para a prestação dos serviços de saúde no Estado de
Rondônia.
Ingressou com a presente ação, requerendo em tutela antecipada
seja determinada a entrega dos itens faltantes, objetos da
Nota de Empenho nº 2017NE03133. Juntou documentos.
Na DECISÃO ID 17303536 a tutela antecipada foi deferida.
Apesar de devidamente citada, a Requerida não apresentou
contestação (ID 18964787).
As partes não informaram interesse na produção de outras
provas.
Os autos vieram conclusos para SENTENÇA.
É o relatório. DECIDO.
Pretende o Requerente obter o fornecimento de medicamentos
sob o argumento de descumprimento de obrigação, após aceitar
proposta devidamente constituída em procedimento administrativo
devidamente constituído, conforme Ata de Registro de Preços.
A parte Requerida manteve-se inerte, ainda que devidamente
citada.
MÉRITO
Consta dos autos que fora autuado o Processo Administrativo n.
0036.005423/2017-09, com o fim de adquirir medicamentos para
atendimento das necessidades do Estado de Rondônia.
Os documentos juntados revelam a existência da relação jurídica
afirmada na inicial entre o Estado de Rondônia e a empresa DELTA
MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, que se
apresentou ao chamamento e em detrimento de outros interessados
se propôs a promover a entrega do fármacos.
A omissão em cumprir a obrigação assumida não é indiferente ao
ordenamento jurídico, pois é instituído um vinculo legal que agrega
interesse público em cada um dos procedimentos de contratação
de bens e serviços destinados a atender ao Estado.
Trata-se de contrato administrativo que atribui ao Poder Público
a supremacia na relação instituída na defesa do interesse público
que se impõe.
Nesse sentido, Celso Antonio Bandeira de Mello (in artigo: Contrato
Administrativo, jurisplenum Ouro n. 33, setembro de 2013):
Consoante de outra feita averbamos, o nome “contrato
administrativo” tem sido dado a “um tipo de avença travada entre
a Administração Pública e terceiros na qual, por força de lei, de
cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo
e as condições preestabelecidas assujeitam-se a cambiáveis
imposições de interesse público, ressalvados os interesses
patrimoniais do contratante privado.
Sua marca peculiar, original, residiria na circunstância de que a
disciplina de tais relações sofre o influxo de um interesse público
a ser realizado por via delas. Daí haver Caio Tácito apostilado: “A
tônica do contrato se desloca da simples harmonia de interesses
para a consecução de um fim de interesse público”.
Por força disto, tais contratos apresentariam, em relação aos de
direito privado, a originalidade de que uma das partes - o contratante
público - encontra-se em uma posição de supremacia: a necessária
para assegurar a realização do objetivo público. Donde desfrutar,
na intimidade do próprio vínculo, de prerrogativas de autoridade as instrumentais à consecução do fim público.
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Tais prerrogativas residiriam, sobretudo, no poder de efetuar
alterações unilaterais nas prestações inicialmente estabelecidas
a cargo do contratante privado, no poder de ampla fiscalização
sobre o cumprimento do contrato, no poder de aplicar sanções ao
contratante inadimplente e no poder de extinguir, esponte própria,
o vínculo travado, seja em decorrência de falta grave do particular
contratante, seja, sem falta deste, quando razões de interesse
público reclamassem tal providência.
Destaca ainda Celso Antonio Bandeira de Mello:
É bem de ver que tanto a posição de autoridade quanto as
prerrogativas de instabilização encontram-se indissoluvelmente
jungidas ao cumprimento do fim público a que se preordena a avença.
É o propósito de assegurar tal objetivo que serve de fundamento
para os poderes aludidos, cujo uso, então, se legitima na medida
em que seu exercício esteja com ele entrosado e se já necessário
para colimá-lo. Daí, obviamente, o descabimento e ilegitimidade
do meneio destas prerrogativas quando alheias à FINALIDADE em
causa ou quando desmesuradas ou desnecessárias.
Com efeito, a Lei 8.666/93 institui prerrogativas à Administração
Pública na contratação que realiza no interesse público.
A proeminência das contratações administrativas conferem ao
Poder Público o exercício da regra dos “poderes implícitos”, se
conferida a competência ao agente ou ao órgão, decorre presumido
o poder ou autoridade aos atos necessários à sua consecução,
evidentemente em vinculação estrita ao objeto material do interesse
público. Diz Hely Lopes Meirelles “Poder vinculado ou regrado
é aquele que o Direito Positivo – a lei – confere à Administração
Pública para a prática de ato de sua competência, determinando os
elementos e requisitos necessários à sua formalização”.
Depois, é dos autos que a Nota de Empenho n. 2017NE03133,
datada de 05/09/2017, com prazo de entrega determinado, foi
emitida e a empresa não cumpriu com sua obrigação, neste caso,
consistente na entrega de medicamentos.
Com efeito, a Requerida não atendeu ao prazo de trinta dias, bem
assim as notificações que se seguiram. Também não apresentou
defesa nos autos, implicando contra si os efeitos da revelia.
Desse modo, tenho pelo descumprimento da obrigação em se
tratando de entrega de fármacos de elevada importância aos
usuários do sistema, cuja inadimplência gera prejuízo a saúde
pública do Estado.
Nesse seguimento decidiu o e. TJRO:
É de conhecimento de todos que a demanda de medicamentos é
enorme e deve ser cumprida com urgência para preservar a vida
e saúde dos pacientes e neste caso, não é diferente, a entrega
dos medicamentos pela agravada está em atraso e precisa ser
resolvida com a maior rapidez. Sendo a vida e saúde do paciente o
bem maior a ser preservado, a DECISÃO de primeiro grau merece
reforma. Pelo exposto, revogo a DECISÃO agravada, concedendo
a antecipação de tutela e determino ao agravado o fornecimento
dos medicamentos Gangliosideos 40mg/2ml2ml e Gangliosideos
100mg/2ml2ml, objetos das notas de empenho n. 2011NE03918
e 2012NE02048. Intime-se o agravado para no prazo de 10 dias,
cumprir a DECISÃO e contraminutar. Após à Procuradoria Geral
de Justiça. Publique-se. Porto Velho - RO, 26 de outubro de
2012. Desembargador Oudivanil de Marins. Relator. (Agravo de
Instrumento nrº 0009910-48.2012.8.22.0000).
Nesses fundamentos, tenho por acolher o pedido inicial.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada e JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a empresa DELTA
MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ao
cumprimento da obrigação consistente na entrega ao Estado de
Rondônia dos medicamentos objeto da Nota de Empenho nº.
2017NE03133 , nos exatos termos especificados, no prazo de 10
(dez) dias. Resolvo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.
Condeno a Requerida em honorários que fixo em R$ 10% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º do CPC.
Custas legais.
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PRIC. SENTENÇA não sujeita ao reexame necessário. Vindo
recurso voluntário, intime-se para contrarrazões e, após, remetamse os autos ao e. TJRO com as nossas homenagens.
Porto Velho, 27 de julho de 2018.
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 7019645-07.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: CHARLES JOHN CONDE SHOCKNESS
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
ESTADO DE RONDÔNIA apresentou IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que lhe move CHARLES JOHN
CONDE SHOCKNESS, alegando excesso de execução.
Diz o Impugnante que os cálculos apresentados pelo exequente
foram conferidos pela Contadoria da Procuradoria, de forma
que o valor encontrado como devido pela contadoria da PGE é
no importe total de R$ 103.700,49 (cento e três mil, setecentos
reais e quarenta nove centavos). Dessa maneira, a diferença total
desfavorável ao Estado é da ordem de R$ 35.080,36 (trinta cinco
mil, oitenta reais e trinta seis centavos).
Em razão da discordância quanto aos valores, os autos foram
remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou cálculos (ID
18846694) com valores muito próximos dos apresentados pelo
Impugnante.
Ambas as partes apresentaram anuência aos cálculos da
Contadoria Judicial. O Impugnado na petição ID 18872755, e o
Impugnante na petição ID 19291395.
Vieram os autos em CONCLUSÃO.
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de SENTENÇA,
apresentada pelo Estado de Rondônia sob o fundamento de
excesso na execução decorrente do computo indevido de
determinados valores.
Para resolução do feito, vale destacar que a Contadoria Judicial
apresentou valores menores do que aqueles apresentados pelo
Exequente/Impugnado, e bem próximos daqueles apresentados
pelo Executado/Impugnante. Com relação a tais cálculos, ambas
as partes manifestaram anuência.
Assim, tendo as partes demonstrado concordância aos cálculos
apresentados, torna-se desnecessária a dilação probatória.
Logo, tenho por determinar o prosseguimento do feito, conforme os
cálculos apresentados pela parte Contadoria Judicial.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando os cálculos da Contadoria Judicial
e a anuência das partes, JULGO PROCEDENTE a Impugnação
e determino o prosseguimento da execução segundo o valor
apresentado pela Contadoria Judicial atualizado, em consequência,
RESOLVO o feito na forma do art. 487, I, do CPC.
Condeno o Impugnado em honorários que fixo em 10% sobre o
valor da diferença, nos termos do art. 85 do CPC. Sem custas.
PRIC. SENTENÇA não sujeita ao reexame necessário. Vindo
recurso voluntário, intime-se o apelado para contrarrazões. Após,
remetam-se ao e. TJRO com as nossas homenagens.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Fazenda Pública
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 PROCESSO N. 7001379-35.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: ERICO JOSE GOMES DE CARVALHO
Advogado
do(a)
EXEQUENTE:
ALLAN
MONTE
DE
ALBUQUERQUE - RO0005177
Nome: ERICO JOSE GOMES DE CARVALHO
Endereço: Avenida Tiradentes, 3360, - de 2916 a 3430 - lado par,
Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-882
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SENTENÇA
ESTADO DE RONDÔNIA apresentou IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que lhe move ERICO JOSE
GOMES DE CARVALHO, alegando excesso de execução.
Diz o Impugnante que os cálculos apresentados pelo exequente
foram conferidos pela Contadoria da Procuradoria, de forma que
o valor encontrado como devido pela contadoria da PGE é no
importe total de R$ 3.371,54 (três mil, trezentos e setenta e um
reais e cinquenta e quatro centavos). Dessa maneira, a diferença
desfavorável ao Estado é da ordem de R$ 235,12 (duzentos e trinta
e cinco reais e doze centavos).
O Impugnado apresentou manifestação (ID 16973270). Discordou
dos cálculos apresentados pelo Estado. Reafirmou os valores
iniciais, requerendo seja julgada improcedente a Impugnação.
Em razão da discordância quanto aos valores, os autos foram
remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou cálculos (ID
17502739).
Ambas as partes apresentaram anuência aos cálculos da
Contadoria Judicial. O Impugnado na petição ID 17552599, e o
Impugnante na petição ID 18336471.
Vieram os autos em CONCLUSÃO.
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de SENTENÇA,
apresentada pelo Estado de Rondônia sob o fundamento de
excesso na execução decorrente do computo indevido de
determinados valores.
Apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial, ambas as partes
manifestaram anuência. Assim, tendo as partes demonstrado
concordância aos cálculos apresentados, torna-se desnecessária
a dilação probatória.
Logo, tenho por determinar o prosseguimento do feito, conforme os
cálculos apresentados pela parte Contadoria Judicial.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Impugnação e determino
o prosseguimento da execução segundo o valor apresentado pela
Contadoria Judiciária atualizado, em consequência, RESOLVO o
feito na forma do art. 487, I, do CPC.
Condeno o Impugnante em honorários que fixo em 10% sobre o
valor da diferença, nos termos do art. 85 do CPC. Sem custas.
PRIC. SENTENÇA não sujeita ao reexame necessário. Vindo
recurso voluntário, intime-se o apelado para contrarrazões. Após,
remetam-se ao e. TJRO com as nossas homenagens.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Juiz de Direito

2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Inf. e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, Caiari, Porto Velho - RO - CEP:
76801-160 - Fone: 69 3217-1264
Processo nº: 7001318-48.2016.8.22.0001
Classe: INF JUV CIV - MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E
ADOLESCENTE (1434)
REQUERENTE: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: J. D. S. G. J., L. S. D. S.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DO MINISTÉRIO PÚBLICO
De Ordem do MM. Juiz de Direito deste 2° Juizado da Infância e da
Juventude de Porto Velho/RO, Dra. Sandra Beatriz Merenda , fica
Vossa Senhoria intimada do inteiro teor do processo.
Porto Velho-RO, 27 de julho de 2018
DANILO ARAGÃO DA SILVA
Diretor de Cartório Substituto
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1ª VARA DE FAMÍLIA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312
Processo nº: 7019146-23.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Parte autora: A. Z. G.
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS FERNANDO DIAS RO0006192
Parte requerida: A. G. D. S.
Intimação VIA SISTEMA/DJE
Por Ordem da Exmª Drª Juíza de Direito de Porto Velho - 1ª Vara
de Família, fica a parte autora, por meio de seu advogado, intimada
para manifestação quanto a certidão de diligência negativa do
oficial de justiça ID Num. 20103252 - Pág. 5, requerendo o que
entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7014097-64.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: A DO N C
Advogado do(a) AUTOR: MARGARIDA DOS SANTOS MELO RO0000508
Intimação EXEQUENTE/ JUSTIFICATIVA APRESENTADA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para manifestar quanto a justificativa apresentada pelo
Executado. (ID 19888557).
Porto Velho (RO), 27 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7001667-80.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: V. A. G.
Advogados do(a) EXEQUENTE: VALERIA MARIA VIEIRA
PINHEIRO - RO0001528, JOSE CRISTIANO PINHEIRO RO0001529
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
CERTIFICO e dou fé que, em cumprimento ao r. MANDADO,
diligenciei, nos dias 12/07/2018, às 11h50m,
e 13/07/2018, às 14h15m, no endereço da parte requerente
constante do MANDADO, e, lá chegando, não foipossível localizar
a pessoa de V A G. Nessas diligências, não houve
respostas aos insistentes chamados deste Oficial. No tocante
ao requerido C M DA SILVA, diligenciei, no dia 12/07/2018, às
11h45m, no endereço residencial constante do MANDADO, e, lá
chegando, contatei o morador local, o qual me informou que C
estava em viagem a trabalho. Em ligação telefônica para o Sr. C,
através do n. 99248-3184, este me informou que estava viajando e
que tinha previsão de retorno a Porto Velho/RO no dia 16/07/2018.
Salientamos que, previamente a referida diligência na residência
do requerido C, este Oficial diligenciou na Assembleia Legislativa
do Estado de Rondonia, indicado, na petição inicial, como seu local
de trabalho. No entanto, lá chegando, especificamente no gabinete
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do Deputado A, não foi possível localizá-lo, oportunidade em que
me repassaram seu número de telefone (9924.-318... Pelo exposto,
em que pese as diligências, não foi possível cumprir a ordem
constante do MANDADO. Considerando o prazo de vencimento do
MANDADO, bem como que o MANDADO não dispõe de outros
elementos de informação, para prosseguir nas diligências, procedo
à sua devolução. Era o que me cabia certificar.
Porto Velho (RO), 27 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7002745-12.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: S. C. A.
Advogados do(a) AUTOR: ANA PAULA COSTA SENA - RO8949,
ANA PAULA LIMA SOARES - RO7854
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
“Certifico e dou fé que em cumprimento ao MANDADO expedido
nos autos em epígrafe, no dia 23/07, às
10h25m, em diligência ao endereço indicado, fui informada pela
genitora do requerido que este casou-se e
mudou de residência, sem saber precisar seu atual endereço.
Ademais, forneceu o número 9922.-752.
para contato com o requerido, no entanto, nas tentativas realizadas
por esta Oficiala, sempre estava
desligado. Assim, DEIXEI DE CITAR M S DA C, “.
Porto Velho (RO), 27 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo nº 7006210-29.2018.8.22.0001
REQUERENTE: HAYDEE SILVA MAIO
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURO ANTONIO MOREIRA
PIRES - RO7913
INTERESSADO: ALVARÁ JUDICIAL - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
Advogado do(a) INTERESSADO:
Intimação DAS PARTES
FINALIDADE: Fica a parte autora, intimada para ciência e
manifestação acerca da resposta do ofício ID 20098412, conforme
item 3 do DESPACHO ID Num. 16716495
Porto Velho (RO), 27 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312
Processo nº: 7006180-91.2018.8.22.0001
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
Parte autora: SULEMAR COSTA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURO ANTONIO MOREIRA
PIRES - RO7913
Parte
requerida:
ALVARÁ
JUDICIAL
JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA
Advogado do(a) INTERESSADO:
Intimação VIA SISTEMA/DJE
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FINALIDADE: Fica a parte autora, intimada para ciência e
manifestação acerca da resposta do ofício ID 20098927, conforme
item 3 do DESPACHO ID Num. 16341977.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7012709-29.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: I. D. P. F. e outros (2)
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIAN JOSE DE SOUSA
DELGADO - RO0004600
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
CERTIFICO E DOU FÉ que em cumprimento ao r. MANDADO,
realizei, contudo, DEIXE DE REALIZAR A PRISÃO DE: O F, pois
não o localizei no ato das diligências, sendo que não trabalho
mais no endereço informado e seguindo informação, dirigi-me ao
endereço residencial Orgulho do Madeira, Quadra 585, Bloco 04,
apto 304, na data 04/07/2018, por volta das 11:00 horas, juntamente
com os Policiais da ASMIL os oficiais, Willian, Sara e Diana, sendo
que encontramos o apartamento fechado, em contato telefônico o
mesmo se recusou a fornecer sua localização.
Vale salientar que está e a terceira tentativa em realizar a prisão do
executado, e o mesmo não tem colaborado em ser localizado, deve
o R. MANDADO ser enviado ao serviço de inteligência investigação
e captura da Policia Civil.”
Porto Velho (RO), 27 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7015279-85.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: I. V. L. F. D. S.
Advogado do(a) AUTOR: STENIO CAIO SANTOS LIMA RO0005930
Intimação EXEQUENTE/ JUSTIFICATIVA APRESENTADA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para manifestar quanto a impugnação apresentada pelo
Executado. (ID 19711183).
Porto Velho (RO), 27 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7011573-31.2017.8.22.0001
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: JOAO GIMENES e outros (2)
Advogados do(a) REQUERENTE: ARLEN MATOS MEIRELES RO7903, ISABELLA CARVALHO MILHOMEM E SILVA ARAUJO
- RO2578
Intimação AO AUTOR - ALVARÁ
Fica Vossa Senhoria INTIMADA, por meio de seu advogado,
intimada para retirar o Alvará Judicial.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312
Processo nº: 7012893-82.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Parte autora: E. G. D. S. H. e outros (2)
Advogados do(a) AUTOR: ITALO FERNANDO SILVA PRESTES RO7667, RENAN THIAGO PASQUALOTTO SILVA - RO0006017,
JESSICA PEIXOTO CANTANHEDE - RO0002275, HELON
MENDES DE SANTANA - RO6888
Parte requerida: S. D. S. H.
Intimação VIA SISTEMA/DJE
Por Ordem da Exmª Drª Juíza de Direito de Porto Velho - 1ª Vara
de Família, fica a parte autora, por meio de seu advogado, intimada
para manifestação quanto a certidão de diligência negativa do
oficial de justiça ID Num. 20103936 - Pág. 5, requerendo o que
entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
[transcrever]
Porto Velho, 27 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7016205-66.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: E S S
Advogado
do(a)
EXEQUENTE:
SAMUEL
RODRIGUES
VALADARES - RO6273
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
“Certifico e dou fé que em cumprimento ao MANDADO expedido
nos autos em epígrafe, no dia 24/06,
dirigi-me ao endereço indicado na petição inicial (uma vez que não
houve indicação de endereço para
diligência no DESPACHO que serviu como MANDADO ), no
entanto, não localizei o executado nem qualquer
morador. Assim, ao questionar transeuntes que estavam no local,
fui informada que o requerido reside no
antigo “Restaurante da Gamela”, localizado na rua da beira, na
saída do Distrito de Jaci Paraná. Assim,
dirigi-me ao local e lá estando fui informada pelo morador Elias que
o executado mudou-se do local, sem
saber indicar seu atual endereço ou qualquer forma de contato.
Com isso, DEIXEI DE PROCEDER À
CITAÇÃO DE F W R, bem como devolvo o presente para deliberação
do
juízo.”
Porto Velho (RO), 27 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
Processo nº: 7014961-05.2018.8.22.0001
Data: 26 de julho de 2018
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) DIAS
DE: ARISTOTELES DA COSTA FRANÇA, filho de Ebenezer França
e Ilda da Costa França, estando em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR, o requerido acima qualificado, para contestar
no prazo legal. Pelo MM. Juiz foi dito no ID 19013979: “... Expeçase o necessário para citação editalícia da parte ré, anotando-se
as advertências do artigo 344 do CPC/2015, bem como que este
conta com prazo de 20 dias e que o prazo da contestação de 15
dias será contado a partir do término do prazo açima indicado.
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2.1) Não havendo contestação no prazo legal, fica desde já
reconhecida a revelia, e nomeado Curador Especial na pessoa do
Defensor Público que atua perante este Juízo nesse mister. 2.2)
Oportunamente, intime-se o Curador Especial para manifestação
nos Autos e voltem conclusos...”
Processo: 7014961-05.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO
Requerente: A. D. S. F.
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA
Requerido: ARISTOTELES DA COSTA FRANÇA
Sede do Juízo: Fórum Sandra Nascimento, 1ª Vara de Família
e Sucessões, Av. Rogério Weber, nº 1872, Bairro Centro Porto
Velho/RO - CEP: 76.801-030 - Fone: 3217 1342.
Este Edital de Intimação foi expedido e assinado por ordem do(a)
MM(a) Juiz(a) de Direito desta Vara, nos termos do Provimento nº
011/2007 CG e da Portaria nº 001/2005 - 1ª Vara de Família.
Porto Velho/RO, 26 de julho de 2018
Gualter Fabrício M. Cruz
Gestor de Equipe
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 0008479-27.2013.8.22.0102
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: A. G. D. S.
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: M. H. R. C.
Advogado do(a) RÉU:
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. Informo que para melhor visualização do processo, o
mesmo deverá ser visualizado em forma crescente.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
Gestor de Equipe
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69)
Órgão emitente:1ª Vara de Família e Sucessões
Data: 20 de junho de 2018.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) DIAS
DE: DEOLINDA MANGEROT DA SILVA, Natural de Guaraçai/
SP, nascido(a) aos 09/08/1953, filho(a) de Benizio da Silva e Rosa
Mangerot da Silva, brasileiro(a), casado(a), encontrando-se em
lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR a parte requerida acima qualificada para
os termos da presente ação, advertindo-a que o prazo para
contestação é de 15 (quinze) dias e será contado a partir do
término do prazo acima indicado, ficando ciente de que não sendo
a mesma contestada se presumirão aceitos pela requerida como
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC/2015).
Processo: 7050811-57.2017.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Parte autora: JONAS FABRICIO SILVA
Advogado: Defensoria Pública
Parte requerida: DEOLINDA MANGEROT DA SILVA
Sede do Juízo: Fórum Juíza Sandra Nascimento – Av. Rogério
Weber, nº 1872, Centro, Porto Velho-RO. CEP 76801-030 - Fone:
(69) 3217-1312 e fax: 3217-1247. E-mail: pvh1famil@tjro.jus.br.
Porto velho, 20 de junho de 2018.
Audarzean Santana da Silva
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família e Sucessões
Sede do Juízo: Fórum Sandra Nascimento - Av. Rogério Weber,
1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69)
3217-1312 - E-mail: pvh1famil@tjro.jus.br.
Órgão emitente: 1ª Vara de Família e Sucessões
Data: 29 de junho de 2018.EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE
SENTENÇA DE INTERDIÇÃO E CURATELA
PRAZO: 10 (dez) DIAS
INTERDIÇÃO DE: ANTONIO GOMES DOS SANTOS, brasileira,
residente e domiciliada nesta cidade.
FINALIDADE: FAZ SABER a todos quantos o processado por este
Juízo e Cartório da 1ª Vara de Família e Sucessões, aos termos da
Ação de Interdição que MARIA MARLENE DE LIMA SANTOS move,
decretando a interdição de ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS,
conforme se vê da SENTENÇA a seguir transcrita: “(...) POSTO
ISTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado por
MARIA MARLENE DE LIMA SANTOS e, por via de consequência,
NOMEIO-LHE curador(a) de ANTONIO GOMES DOS SANTOS,
ambos já qualificados. DO ALCANCE DA CURATELA. A curatela
afetará os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial
e negocial (art. 85 da Lei n. 13.146/2015), e excepcionalmente,
dada a constatação de evidente impossibilidade de comunicação
minimamente inteligível, restringirá o voto. Consigna-se que
quaisquer bens de posse ou propriedade do curatelado não
poderão ser vendidos pela curadora, a não ser mediante
autorização judicial (artigos 1.750 e 1.754, ambos do Código Civil).
Não poderá também a curadora contrair dívidas em nome do
curatelado, inclusive para abatimento direto em eventual benefício
previdenciário, a não ser por expressa e específica autorização
judicial (art. 1.748, I, do Código Civil). Na forma do artigo 755,
§ 3º do CPC/2015, publique-se esta DECISÃO por três vezes
apenas no Diário da Justiça, com intervalo de 10 (dez) dias. Ainda
em obediência ao artigo acima e art. 29, V, da Lei n. 6.015/1973,
inscreva-se no Registro Civil. Oficie-se ao TRE-RO para comunicar
a restrição ao voto decorrente desta curatela, remetendo cópia da
SENTENÇA e do laudo psiquiátrico,para que sejam tomadas as
providências administrativas cabíveis com referência ao exercício
do voto por parte do curatelado, o qual, conforme DECISÃO deste
Juízo competente para delimitar judicialmente a curatela, não tem o
discernimento necessário para esse fim. Sem custas e honorários
diante da gratuidade já deferida. Publique-se. Registre-se. Intimese. Cumpra-se. Porto Velho, 23 de maio de 2018. Lucas Niero
Flores, Juiz de direito”.
Processo: 7039465-12.2017.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
Parte autora: MARIA MARLENE DE LIMA SANTOS
Interditado(a): ANTONIO GOMES DOS SANTOS
Sede do Juízo: Fórum Juíza Sandra Nascimento – Av. Rogério
Weber, nº 1872, Centro, Porto Velho-RO. CEP 76801-030 - Fone:
(69) 3217-1312 e fax: 3217-1247. E-mail: pvh1famil@tjro.jus.br.
Porto velho, 29 de junho de 2018.
Marisa de Almeida
Juíza de Direito
(assinado digitalmente)
\icof
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312 e-mail: pvh1famil@tjro.jus.br
Processo: 7019320-95.2018.8.22.0001
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: MARCELA MATIAS DA SILVA e outros (4)
Advogado do(a) REQUERENTE: WELYS ARAUJO DE ASSIS RO0003804
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INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada do ALVARÁ JUDICIAL
expedido;
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
Diretor de Secretaria

2ª VARA DE FAMÍLIA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº: 7023777-73.2018.8.22.0001
Classe: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO BOTELHO e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: LIGIA CRISTINA TROMBINI
PAVONI - RO0001419
Advogado do(a) REQUERENTE: CLEMILSON BENARROQUE
GARCIA - RO0006420
REQUERIDO:
DESPACHO
MARIA DA CONCEIÇÃO BOTELHO e outros, requereram a
expedição de alvará, autorizando o levantamento do crédito
reconhecido nos autos nº 1999.41.00001647-0, que tramitou no
Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia, em favor
do decujo Walter de Moura Botelho. Alegou que são pensionista
e herdeiros do ex-servidor falecido, invocando em seu favor a
aplicação da Lei n° 6.858/80, inclusive, justificando o levantamento,
por meio de simples alvará, da quantia superior a 500 OTRN, R$
203.929,15 (9588897 - Pág. 2).
Entrementes, o entendimento deste juízo é contrário ao estabelecido
pela requerente, pois os créditos antigos, que se encontrem em
fase de execução, constituem patrimônio do falecido e devem ser
partilhados em inventário ou sobrepartilha. Aliás, sobre a matéria
já houve posicionamento do STJ, conforme pode ser inferido dos
seguintes julgados:
RECURSO ESPECIAL – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – ARTIGO 535 DO CPC - INVENTÁRIO –
CRÉDITOS ORIUNDOS DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS –
LEI N.º 6.858/80.
I – O prequestionamento da matéria é requisito indispensável à
admissibilidade do recurso especial (enunciado 211/STJ).
II - A jurisprudência nesta Corte é pacífica ao proclamar que, se
os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na
DECISÃO, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte.
III – Os créditos oriundos de reclamações trabalhistas em fase de
execução de SENTENÇA, após o falecimento do autor, devem
ser incluídos no inventário e rateados entre os herdeiros, sendo
inaplicável, nesta hipótese, o artigo 1ºda Lei n.º 6.858/80.
Recurso especial provido. (REsp 603.926/BA, Rel. Ministro
CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2004, DJ
06/12/2004, p. 300).
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MORTE DO RECLAMANTE
I -Os créditos oriundos de reclamações trabalhistas em fase de
execução de SENTENÇA, após o falecimento do autor, devem
ser incluídos no inventário e partilhados entre os herdeiros,
independentemente de serem definidos como
dependentes nos termos do art. 1º da Lei 6.858/80.
II - O valor a que faz jus o obreiro, reconhecido em Reclamação
Trabalhista, é patrimônio que, com sua morte, transmite-se
automaticamente aos herdeiros, razão pela qual deve ser incluído
no inventário e partilhado entre eles, como se entender de direito.
Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo da
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Vara de Sucessões e Registros Públicos de Olinda. (CC 108.166/
PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/04/2010, Dje 30/04/2010).
Portanto, os valores aqui pleiteados devem ser buscados por meio
de INVENTÁRIO.
Se assim, visando otimizar a CONCLUSÃO do feito, converto
o pedido de alvará, para o inventário pelo rito do arrolamento
comum, mesmo havendo menor, já que a celeridade do trâmite lhe
beneficiará, já que, o agente do Ministério Público, oportunamente
será intimado para se manifestar.
Nomeio a requerente MARIA DA CONCEIÇÃO BOTELHO como
inventariante, independentemente de termo, por se tratar de
arrolamento.
Cediço, o rito do arrolamento pressupõe a vinda, com a inicial,
da atribuição do valor aos bens do espolio e plano de partilha. É
necessária, também, prova de quitação de tributos relativos aos
bens do espólio (certidões negativas Federal, Estadual e Municipal)
e de suas rendas (CPC, art. 664, § 5º, do CPC)
Assim, providencie a inventariante, no prazo de 15 dias:
1. Certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais
em nome do decujo.
2. Recolhimento do tributo causa mortis, referente à herança,
pela via administrativa junto à Fazenda Pública do Estado (no
sítio eletrônico respectivo), pois, obrigatória a comprovação do
recolhimento para que seja expedido o respectivo formal ou carta
de adjudicação.
Registre-se a Fazenda Estadual disponibilizou em seu
sítio eletrônico (www.sefin.ro.gov.br) - opção PORTAL DO
CONTRIBUINTE - ITCD - software para que o contribuinte faça a
declaração do ITMCD (Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos). Com a alteração da Lei
n. 959/00, regulamentada pelo Decreto n. 15.474/10, que institui
o regulamento do ITMCD, o contribuinte fica obrigado a fazer a
declaração do imposto calculando o seu valor sem prévio exame
do fisco (art. 19 do Regulamento do ITCD_RITCD), ainda que se
trate de isenção ou não incidência (art. 23 do RITCD).
3. Observando-se que o valor da causa corresponde ao dos
bens, que é o valor da herança (monte-mor), deverá promover
o recolhimento das custas processuais, que corresponde a 3%
do valor da herança. Defiro o recolhimento das custas para data
oportuna, quando os créditos estiverem a disposição do juízo, e
assim o faço, atendendo o requerimento dos interessados.
4. Sem prejuízo das determinações anteriores, solicite-se à 2ª Vara
Federal da Seção Judiciária de Rondônia, a transferência do crédito
disponível em nome do falecido Walter de Moura Botelho, apontado
no documento de id.19588897, para conta judicial vinculada a este
juízo sucessório.
Int. C.
Porto Velho/RO, 25 de julho de 2018.
João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº: 0001238-31.2015.8.22.0102
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: G. T. L. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: JEFFERSON JANONES DE
OLIVEIRA - RO0003802
REQUERIDO: N. S. e outros (2)
Advogados do(a) INVENTARIADO: TULIO HENRIQUE DE
ALMEIDA SILVA - RO7403, LUAN CARLOS GOIS DIB - RO5942,
FILOMENA DE FATIMA GOUVEIA DOS SANTOS FULBER RO646, ELTON SADI FULBER - RO216-B
Advogados do(a) INVENTARIADO: TULIO HENRIQUE DE
ALMEIDA SILVA - RO7403, FILOMENA DE FATIMA GOUVEIA
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DOS SANTOS FULBER - RO646, ELTON SADI FULBER RO216-B
Advogados do(a) INVENTARIADO: TULIO HENRIQUE DE
ALMEIDA SILVA - RO7403, LUAN CARLOS GOIS DIB - RO5942,
FILOMENA DE FATIMA GOUVEIA DOS SANTOS FULBER RO646, ELTON SADI FULBER - RO216-B
DESPACHO
Considerando o acordo homologado por este juízo (id 20024911
- Pág. 1), no qual foi habilitado o crédito referente a honorários
advocatícios no importe equivalente a 20% do valor depositado em
juízo e objeto do presente inventário, deve a inventariante promover
a alteração das últimas declarações no prazo de 5 dias.
Após, dê-se vista aos demais herdeiros e ao MP.
Int. C.
Porto Velho/RO, 26 de julho de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito
Processo nº: 7015197-59.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: P. H. D. S. P. e outros
REQUERIDO: EDINALDO OLIVEIRA PASSOS
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA proposto por P. H. D. S.
P. e outros em face de EDINALDO OLIVEIRA PASSOS.
Todas as diligências realizadas com vistas à satisfação da
execução foram infrutíferas (BacenJud, RenaJud, penhora de
bens, FGTS), sendo inócua a suspensão do feito, ante a ausência
de bens passíveis de penhora.
Frustrada a execução, verifica-se a perda superveniente do
interesse de agir para o prosseguimento do feito, devendo o
mesmo ser extinto.
Esse o entendimento que vem sendo adotado pelo egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia:
Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cumprimento de
SENTENÇA. Ausência de bens penhoráveis. Perda superveniente
do interesse de agir. Recurso desprovido. Esgotados os meios de
localização de bens do devedor passíveis de penhora, tornandose a tramitação do feito ação inócua, impõe-se a extinção ante a
excepcional perda superveniente do interesse de agir, sobretudo
pelo fato de o prolongamento ineficaz do processo configurar
violação aos princípios da efetividade e da primazia da tutela
específica. POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. (001065066.2013.8.22.0001 – Apelação. Rel. Desembargador Isaias
Fonseca Moraes. J. 06/12/2017. DJE 15/12/2017).
Registre-se que, tratando-se de interesse de incapaz, não
ocorre a prescrição, podendo a parte autora renovar o pedido
de cumprimento de SENTENÇA em havendo bens passíveis de
penhora.
Ante o exposto, julgo extinto o cumprimento de SENTENÇA, com
fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Arquive-se.
P. R. I. C.
Porto Velho/RO, 13 de junho de 2018.
João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº: 7059576-51.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: K. V. M. F. e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE:
REQUERIDO: EDINALDO PEREIRA FEITOSA
Advogado do(a) EXECUTADO:
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SENTENÇA
Trata-se de ação de cumprimento de SENTENÇA. Intimada
pessoalmente para dar andamento ao feito (id.18347396), a
requerente quedou-se inerte (id. 19005176).
A parte autora abandonou a causa, pois não compareceu
espontaneamente em cartório, nem promoveu o regular andamento
do feito, não justificando seu impedimento em fazê-lo. Assim, a
extinção é medida que se impõe.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, julgo
extinto o processo. Sem custas, ante o deferimento da gratuidade
de justiça às partes.
Arquive-se.
P. R. I.C.
Porto Velho/RO, 13 de junho de 2018.
João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito
Processo nº: 7028893-94.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: S. Y. P. M.
REQUERIDO: Felipe Pantoja da Fonseca
Fica a parte requerida intimada da SENTENÇA id 19063979, a
seguir:
SENTENÇA
Determinada a intimação pessoal da parte autora para impulsionar
o feito, a diligência restou infrutífera, por não ter sido localizada
no endereço informado na inicial. Conforme determina o art. 274,
parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações
dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, cabendo às partes atualizar seus
respectivos endereços, sempre que houver modificação temporária
ou definitiva, o que não
ocorreu nestes autos. Assim, a extinção do feito é medida que se
impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC,
julgo extinto o processo.
Desconstitua-se a penhora de id.16424266 - Pág. 2.
Arquive-se.
P. R. I. C.
Porto Velho/RO, 13 de junho de 2018.
João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Processo: 7034334-56.2017.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: I. M. D. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: JORGE OSVALDO PEREIRA DA
SILVA - RO0000341
REQUERIDO: V. F. M.
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada, por via de seu advogado, da
SENTENÇA lançada no ID 19012151, a seguir transcrita:”I.M.D.S
promoveu ação de divórcio em face de V.F.M, com pedido
de guarda em relação aos 5 (cinco) filhos menores. Alegou,
em síntese, que se casaram em 04/02/2011, sob o regime da
comunhão parcial de bens, mas estão separados de fato desde
28/03/2015, quando a requerida abandonou o lar; que desde então,
a requerida deixou de manter contato com o autor e com os filhos.
Disse que na constância do casamento adquiriram a posse de um
imóvel, cuja partilha pretende realizar em momento oportuno, ante
a atual inexistência de documentação comprobatória. Requereu a
decretação do divórcio e a fixação da guarda dos menores em seu
favor. Juntou documentos. A parte requerida foi citada por edital
(id 14048547 - Pág. 1), sendo-lhe nomeado curador especial, o
qual apresentou contestação por negativa geral (id 17488808).
Houve manifestação do agente do Ministério Público no id
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18565031 - Pág. 1/4, opinando pela procedência do pedido. É o
relatório. DECIDO. O feito requer o julgamento no estado em que
se encontra, ante os termos do art. 330 do CPC. O casamento civil
pode ser dissolvido pelo divórcio (§ 6º do art. 226 da Constituição
Federal). Assim, havendo a separação de fato e pedido de uma
das partes, outra solução não tem a lide, senão a sua procedência.
Quanto à guarda, o pedido é procedente. O requerente é pai
dos menores, os quais se encontram sob os seus cuidados. Por
outro lado, a requerida não foi localizada, sendo citada por edital,
razão pela qual deve ser consolidada a situação fática existente.
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos decreto o divórcio
do casal, com fundamento no art. 487, I, CPC, bem como, fixo ao
autor a guarda dos menores R.F.D.S, R.P.F.D.S, J.F.D.S, J.F.D.S
e H.F.D.S. Condeno a requerida ao pagamento de honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
fica suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Sem custas, ante
o deferimento da gratuidade judiciária às partes. Servirá cópia da
presente SENTENÇA como MANDADO de averbação/inscrição.
Transitada em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se.
P.R.I.C. Porto Velho/RO, 12 de junho de 2018.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Processo: 7018102-32.2018.8.22.0001
Classe: HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(112)
REQUERENTE: F. S. D. S. P. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCAL AMORA COUCEIRO RO0008653
ATO ORDINATÓRIO
Ficam os requerentes intimados, por via de seu advogado, no prazo
de 15 dias úteis, acerca do DESPACHO de ID 19002563.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº: 7040327-17.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: M. M. J.
Advogados do(a) RÉU: DANILO ALMEIDA SILVA - RO7152,
ROBINSON BORGES DA SILVA JUNIOR - SP338755
REQUERIDO: K. M. J. e outros
Advogados do(a) RÉU: DANILO ALMEIDA SILVA - RO7152,
ROBINSON BORGES DA SILVA JUNIOR - SP338755
DESPACHO
Considerando a informação de que o requerido G. M. de S. está
preso, emende-se a inicial (cumprimento de SENTENÇA ), no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321,
CPC), devendo o(a) autor(a) informar em qual unidade prisional
aquele está recolhido, a fim de se promover sua intimação.
Int. C.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº: 7028876-24.2018.8.22.0001
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: ELZA MENDONCA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: JOELMA CUNHA PEDRAZA RO0005024
Advogado do(a) REQUERENTE: JOELMA CUNHA PEDRAZA RO0005024
REQUERIDO:
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DESPACHO
Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento (art. 321, CPC), devendo o(a) autor(a):
1) Instruir o pedido com a demonstração (por documento hábil)
da existência e disponibilidade do valor que pretende levantar, já
que inviável a expedição de alvará para levantamento de valores
ilíquidos e incertos.
2) Apresentar declaração de dependentes habilitados perante a
Previdência Social ou perante o órgão empregador do falecido (se
servidor estatutário), na forma do art. 1º da Lei nº 6.858/80.
3) Recolher as custas iniciais.
Int. C.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº: 7026515-34.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
REQUERENTE: M. E. D. S. R.
Advogados do(a) EXEQUENTE: THIAGO ALBINO CAMPELO DA
SILVA - RO8450, KELVE MENDONCA LIMA - RO9609
REQUERIDO: C. R. C.
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento (art. 321, CPC), devendo o(a) autor(a) apresentar
certidão de nascimento da alimentada com a devida averbação do
nome do requerido, bem como dos avós paternos.
Int. C.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº: 7053609-88.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: MARIA APARECIDA CARVALHO
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA RO7714
REQUERIDO: ADONILTO GOMES LOPES e outros (3)
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Concedo o prazo de 05 dias para que o patrono da autora
insira a petição com a manifestação quanto ao DESPACHO de
id.19567247.
Int.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº: 7029458-24.2018.8.22.0001
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
REQUERENTE: JANETE PESSOA DA SILVA COSTA
Advogado do(a) EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS FORTE
DE OLIVEIRA - RO0003661
REQUERIDO: EXPEDITA DA SILVA CARVALHO
Advogado do(a) EMBARGADO:
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DESPACHO
Trata-se de embargos de terceiros em face de imóvel levado à
leilão, no bojo do cumprimento de SENTENÇA em trâmite na 3ª
Vara de Família e Sucessões desta Comarca (autos n.705367687.2016.8.22.0001).
Assim, deixo de receber a inicial, para declinar a competência para
o Juízo da 3ª Vara de Família.
Promova a escrivania a redistribuição ao referido Juízo.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº: 7015708-52.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: I. M. H.
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELA ALMEIDA AZEVEDO
RODRIGUES - RO9281, PAULO SERGIO LIMA AGUIAR - RO9305,
GUSTAVO HENRIQUE LACERDA RAMALHO - RO8824, INGRID
SALES DE ARAUJO - RO9279
REQUERIDO: C. R. C. S. H.
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
O recurso interposto em face da DECISÃO que negou a gratuidade
judiciária teve provimento negado, conforme DECISÃO de
id.19420740, já de conhecimento das partes.
Se assim, recolham-se as custas processuais iniciais no prazo de
48 horas, sob pena de indeferimento da inicial.
Int. C.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº: 7005037-04.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: C. N. A. N.
Advogado do(a) EXEQUENTE:
REQUERIDO: JOSÉ ARISTON NOGUEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE IDEMBERG NOBRE DE
SENA - CE14260
SENTENÇA
Trata-se de ação de cumprimento de SENTENÇA. Intimada
pessoalmente para dar andamento ao feito, a requerente quedouse inerte.
A parte autora abandonou a causa, pois não compareceu
espontaneamente em cartório, nem promoveu o regular andamento
do feito, não justificando seu impedimento em fazê-lo. Assim, a
extinção é medida que se impõe.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, julgo
extinto o processo.
Sem custas, ante o deferimento da gratuidade de justiça às partes.
Arquive-se.
P. R. I.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº: 7013847-65.2017.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
REQUERENTE: R. D. B. B.
Advogados do(a) AUTOR: TIAGO DE BRITO SANTOS - RO8189,
EVANDRO JUNIOR ROCHA ALENCAR SALES - RO0006494,
ANDRE FERREIRA DA CUNHA NETO - RO0006682, VANESSA
BARROS SILVA PIMENTEL - RO8217
REQUERIDO: L. R. B.
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
R. D. B. B., menor representado, promoveu ação de alimentos,
com fundamento na Lei n. 5.478/68, em face de L. R. B. Alegou, em
síntese, que é filho do requerido e que este não lhe presta qualquer
tipo de assistência; que o requerido tem emprego, junto a empresa
AMBEV. Pediu o arbitramento de alimentos provisórios e pleiteou
pensão mensal no valor de 01 salário-mínimo. Instruiu a inicial com
os documentos.
Os alimentos provisórios foram fixados em 50% (cinquenta por
cento) do salário-mínimo (id.9573618).
Citado por precatória, o requerido apresentou contestação
(id.11955163), informando que está desempregado e que trabalha
como autônomo, auferindo uma renda mensal de R$ 1.000,00 (mil
reais), e que tem despesa com aluguel, no importe de R$ 400,00
(quatrocentos reais). Ofertou a quantia equivalente a 32,1% do
salário mínimo nacional vigente.
Intimado a ser manifestar acerca da contestação, o autor quedouse inerte (id.14108834).
Intimados a especificarem as provas a serem produzidas e sua
necessidade (ID 17655718), o requerido pleiteou seu depoimento
pessoal (ID 18185144) e o autor deixou decorrer o prazo sem
manifestação (Certidão de ID. 18322221).
O pedido de depoimento pessoal do requerido foi indeferido
e a instrução processual fora encerrada no DESPACHO de
id.18326418.
O agente do Ministério Público opinou pela procedência parcial
do pedido, fixando-se os alimentos em 32,1% do salário-mínimo
(id.19878543).
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de ação de alimentos, onde o autor pugna a fixação dos
alimentos a serem prestados pelo requerido no importe de 01
salário-mínimo, que por sua vez, propõe a fixação dos alimentos
no valor de 32,1% do salário-mínimo.
O feito autoriza o julgamento antecipado de MÉRITO ante os
expressos termos do artigo 355, do CPC, que dispõe: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo SENTENÇA com
resolução de MÉRITO, quando: I – não houver necessidade de
produção de outras provas”. Assim, não havendo necessidade
de dilação probatória, após respeitados os direitos constitucionais
estampados nos princípios do contraditório e do devido processo
legal, cabível encontra-se o instituto do julgamento antecipado do
MÉRITO.
Outrossim, embora o autor tenha se manifestado requerendo
providências deste juízo, a questão já estava preclusa, conforme
se depreende da certidão de id. 18322221.
As decisões judiciais no âmbito de ação de alimentos devem
sempre ser pautadas pelo binômio possibilidade/necessidade,
ou seja, necessidade dos requerentes em receber os alimentos
pleiteados e possibilidade do requerido em pagar o que se pede.
Para deslinde da questão, necessário observar a necessidade do
requerente, associada à possibilidade do genitor/requerido em
prestar alimentos.
As necessidades do requerente são presumidas, pois conta com
10 anos de idade, período em que demanda de cuidados especiais
dos pais, tanto financeira quanto emocionalmente.
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O encargo alimentar compete a ambos os genitores, devendo cada
qual contribuir na medida da própria disponibilidade e necessidades
do infante.
Embora não informado os valores auferidos mensalmente pelo
requerido, o autor não evidenciou sinais presuntivos ou exteriores
de riqueza. Por outro lado, o requerido demonstrou estar
desempregado. Se assim, essa realidade não pode ser desprezada,
de modo que a fixação nos alimentos no importe pretendido pela
requerente excederia as possibilidades do requerido
Assim, considerando o quadro fático, entendo ser razoável a
proposta feita pelo requerido de fixação da pensão no valor de
32,1% do salário-mínimo.
Ressalte-se que os alimentos podem ser revisionados a qualquer
tempo, por ambas as partes, desde que comprovado o aumento ou
diminuição da capacidade financeira do alimentante, ou o aumento
das necessidades do alimentado.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, CPC, JULGO
PROCEDENTE em parte o pedido, condenando o requerido a
pagar pensão mensal equivalente a 32,1% do salário-mínimo. Os
valores deverão ser pagos mensalmente, com depósitos até o dia
30 (trinta) de cada mês na conta em nome da representante do
menor, ou mediante recibo. Condeno o requerido ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC.
Sem custas, por serem beneficiários da gratuidade judiciária.
Expeça-se o necessário.
Transitada em julgado, arquive-se.
P. R. I. C.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº: 7016450-77.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: S. C. R.
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL VIEIRA - RO0008182
REQUERIDO: M. A. L. D. A.
Advogado do(a) REQUERIDO: RODOLFO JENNER DE ARAUJO
MOREIRA - RO5572
DESPACHO
Intime-se a parte requerente para, querendo, apresentar
manifestação em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.
C.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
João Adalberto Castro Alves
Juiz de Direito
Processo nº: 7001225-17.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA
REQUERENTE: FABIANE NUNES PIMENTA e outros (2)
REQUERIDO: ANTONIO COSTA PIMENTA
SENTENÇA: Trata-se de pedido de interdição de ANTONIO COSTA
PIMENTA, em decorrência da sua incapacidade para gerir-se, bem
como praticar os atos da vida civil. Juntou documentos. O requerido
foi citado. Juntou-se documento médico (ID 15595913 e 16052180).
Nesta audiência procedeu-se a inspeção judicial do interditando.
Foi colhido o depoimento da autora Maria de Fátima. O agente do
Ministério Público opinou pela procedência.. Com efeito, a prova
produzida É o relatório. Decido leva a CONCLUSÃO de que o
interditando é portador de incapacidade absoluta (Alzheimer – CID
G.30.1) não sendo apto para reger normalmente sua pessoa e seus
bens, impressão que também se colheu durante a audiência, já que
está ele alienado da realidade. Sendo desprovido de capacidade
de fato, deve realmente ser interditado, a fim de se resguardar os
seus direitos. Por se tratar de procedimento que adquiriu contornos
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de jurisdição voluntária, em que o juiz não é “obrigado a observar
o critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a
solução que considerar mais conveniente ou oportuna” (artigo
723, parágrafo único, do CPC), deixo de observar o procedimento
previsto para os feitos de interdição, pois não há necessidade
de novo exame pericial para avaliação da incapacidade do
interditando, que já está suficientemente comprovada nos autos
(pela documentação médica e pela inspeção). Outrossim, claro está
que o interditando está sendo bem auxiliado pelo (a) requerente,
sua filha, pessoa de seu vínculo familiar, não havendo razões para
alterar tal quadro. Assim, e considerando que a interdição facilitará
o acesso do interditando aos serviços públicos e aos serviços civis
em geral, recebendo o amparo de pessoa de seu círculo afetivo,
reputo que a causa já se encontra madura para julgamento.
Destarte, em atenção à dignidade da pessoa humana (artigo 1º,
inciso III, da Constituição) e ao melhor interesse do interditando,
tenho por possível o reconhecimento de que ele precisa e precisará
de auxílio para o exercício dos atos da vida civil. Diante do exposto,
julgo procedente a pretensão, para o efeito de decretar a interdição
de ANTONIO COSTA PIMENTA, brasileiro, solteiro, taxista,
portador(a) da carteira de identidade nº 215.417 SSP/DF e do
CPF nº 076.135.121-34, residente e domiciliado atualmente na rua
Marlos Nobre, nº 5610, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, nesta cidade
de Porto Velho-RO, declarando-o incapaz de exercer os atos da
vida civil, razão pela qual o feito resta extinto com resolução de
MÉRITO (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil). Com
fundamento no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, nomeio a senhora
MARIA DE
FATIMA NUNES PIMENTA, brasileira, portador(a) da Carteira de
Identidade nº RG 1.656.691 SSP/DF, e do CPF nº 494.855.71100, residente e domiciliado à rua Marlos Nobre, nº 5610, Bairro
Flodoaldo Pontes Pinto,Porto Velho/ Rondônia, para exercer
a função de curador(a). Fica o(a) curador(a) cientificada de que
deverá prestar contas da administração dos bens e valores
eventualmente existentes em nome do interditando se e quando for
instada a tanto, devendo por isso manter registro de recebimentos
e gastos relativos ao eventual patrimônio. João Adalberto Castro
Alves Juiz de Direito

3ª VARA DE FAMÍLIA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7015382-92.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQUERENTE: E. I. D. O. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: DENIZE LEONOR DE ALENCAR
GUZMAN - RO0003423
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca da SENTENÇA
de ID 19779898.
(...)Em face do exposto, nos termos do art. 731 do CPC, HOMOLOGO
O ACORDO CELEBRADO E O DIVÓRCIO CONSENSUAL do casal
E. I. DE O. e R. S. B. DE O., dissolvendo o vínculo matrimonial até
então existente, que se regerá pelas condições e cláusulas fixadas
na petição inicial (id nº 17759356- pp. 1/3).
A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja, R. S. B.
Custas inicias já recolhidas (doc. id. nº18397454), Sem custas
finais e sem honorários, ante o caráter consensual da pretensão.
Transitada em julgado, expeça-se o MANDADO de averbação e,
observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
P. R. I. C.
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Porto Velho, 16 de julho de 2018.
Assinado eletronicamente
Marisa de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7032031-69.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: A. J. D. A.
Advogado do(a) AUTOR: CARMELITA GOMES DOS SANTOS RO0000327
RÉU: F. D. C. F. D. A. e outros (3)
INTIMAÇÃO DO REQUERENTE
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada para manifestarse informando em que fase se encontra o feito junto à Vara de
Registros Públicos, requerendo o que entender de direito, em 05
dias.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7044706-64.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: W. S. D. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: WANUSA CAZELOTTO DIAS DOS
SANTOS - RO0004284
EXECUTADO: E. D. G.
Advogado do(a) EXECUTADO: NILSON APARECIDO DE SOUZA
- RO0003883
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada do DESPACHO de ID
19033368. Para manifestar-se, em 05 dias.
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7034140-90.2016.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- SOBREPARTILHA (48)
REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DE LIMA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: RENNER PAULO CARVALHO RO0003740
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
(...)Em face do exposto, HOMOLOGO a partilha apresentada e, em
consequência, AUTORIZO os requerentes:
a) Maria das Graças de Lima a receber 50% (cinquenta por cento)
dos valores existentes nas contas judiciais nº..., Caixa Econômica
Federal, em nome do falecido Justino Alves da Silva;
b) Clebson Molino da Silva a receber 50% (cinquenta por cento)
dos valores existentes nas contas judiciais nº..., Caixa Econômica
Federal, em nome do falecido Justino Alves da Silva.
Indefiro a gratuidade, pois os requerentes poderão suportar o ônus
de pagar a custas processuais sem prejuízo de seu sustento com o
valor a ser levantado, máxime quando não trouxeram eles qualquer
elemento objetivo para afastar essa possibilidade. Assim, deverão
pagar as custas iniciais e finais no equivalente a 3% sobre o valor a
ser levantado, na forma do que dispõe o art. 20, § 2º da Lei Estadual
nº 3.896/2016.
Os requerentes poderão requerer alvará para o pagamento das
custas. Havendo requerimento, expeça-se o alvará, com prazo
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15 dias, para o fim específico de pagamento das custas, sendo
que prestação de contas deverá ocorrer em 10 dias, contados do
levantamento do valor.
Condiciono a expedição dos alvarás ao pagamento das custas.
Cumpridas as determinações supra, expeçam-se alvarás, com
prazo de 30 dias, em favor dos contemplados.
Após a preclusão, observadas as formalidades necessárias,
arquivem-se.
P. R. I.C.
Porto Velho, 18 de julho de 2018.
Assinado eletronicamente
Marisa de Almeida
Juíza de Direito
Porto Velho (RO), 30 de julho de 2018.

Processo: 0011374-58.2013.8.22.0102
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: I. A. D. O. R.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALINE SILVA CORREA RO0004696
EXECUTADO: E. A. R.
Advogados do(a) EXECUTADO: GRAZIELA ZANELLA DE
CORDUVA - RO0004238, ALINE SILVA CORREA - RO0004696
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para ciência do ALVARÁ
expedido.
Porto Velho (RO), 29 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 3vfamcpe@tjro.jus.br
Processo: 7004952-81.2018.8.22.0001
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS SILVA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: MAGNALDO SILVA DE JESUS
- RO0003485
INTERESSADO: FRANCISCO ALVES DA SILVA
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
(...)Em face do exposto, DEFIRO o pedido, DETERMINANDO a
expedição de alvarás, com prazo de 30 dias, autorizando Maria
das Graças Silva Santos e Maria Helena de Araújo, a receberem
os valores supramencionados junto à Caixa Econômica Federal e
ao Banco do Brasil, na proporção de 50% (cinquenta por cento)
para cada uma, referentes ao saldo em conta bancária, as verbas
rescisórias e ao PASEP deixados pelo falecido Francisco Alves da
Silva. Consigne que após o levantamento a conta judicial deverá
ser encerrada.
Indefiro a gratuidade, pois as requerentes poderão suportar o ônus
de pagar a custas processuais sem prejuízo de seu sustento com
o valor a ser levantado, máxime quando não trouxeram qualquer
elemento para afastar essa possibilidade. Assim, deverão elas
pagar as custas iniciais no equivalente a 1% sobre o valor a ser
levantado, totalizando a quantia de R$ 230,46 (duzentos e trinta
reais e quarenta e seis centavos. Sem custas finais.
Recolhidas as custas, expeçam-se os alvarás, com prazo de 30
dias, em favor das requerentes.
Após a preclusão, observadas as formalidades necessárias,
arquivem-se.
P. R. I. C.
[…] ( id. Nº 18879581 – pp. 1/2).
Os demais termos da SENTENÇA permanecem inalterados.
Retifique-se os registros, passando esta a fazer parte integrante da
SENTENÇA.
P. R. I. C.
Porto Velho, 22 de junho de 2018.
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, Nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906,
Porto Velho, RO - Fone:(3217-1341) Processo: 702929289.2018.8.22.0001
Classe: Alvará Judicial - Lei 6858/80
REQUERENTE: ALCIDES MENDES AZEVEDO
ADVOGADO(A) ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS OAB
Nº AC2651
Vistos,
Junte cópia de documentos pessoais da falecida de forma legível.
Em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho , 27 de julho de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito

4ª VARA DE FAMÍLIA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4famcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028636-35.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: S. M. D. S. C.
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA
- RO0004558
EXECUTADO: V. M. D. C.
Intimação DO DESPACHO
Finalidade: Fica Vossa Senhoria intimada do despacho de ID
20031676.
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342
e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 0000429-17.2010.8.22.0102
AUTOR: G. P. G. D. S.
Advogado do(a) AUTOR: NADIA ALVES DA SILVA - RO0003609
RÉU: R. N. G. D. S.
Advogados do(a) RÉU: ANTONIO MANOEL REBELLO DAS
CHAGAS - RO0001592, ROSALINO NETO GONCALVES DA
SILVA - RO7829
Intimação DAS PARTES
Finalidade: Ficam as partes autora e requerida, intimadas acerca da
sentença de ID . 20043000 : “ [...] Vistos, Trata-se de procedimento
de liquidação de sentença. As partes apresentam acordo para
efetiva partilha de bens e dívidas e pedem sua homologação.
Sendo as partes maiores e capazes e versando o acordo sobre
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direitos disponíveis, não há óbice a sua homologação.
Isto posto, Homologo o acordo celebrado referente à partilha de
bens e dívidas contido no acordo de ID 20002310 e resolvo o
mérito, na forma do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas por
ainda estar no procedimento de liquidação. Cobre-se eventuais
custas do processo de conhecimento, se houver. P.R.I.C. Porto
Velho , . 25 de julho de 2018. Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito”.
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4famcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029129-12.2018.8.22.0001
Classe : FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
REQUERENTE: VANDA MARIA DE SOUZA DE BRITO
Advogado do(a) REQUERENTE: AIRTON RODRIGUES GALVAO
DE OLIVEIRA - RO6014
INTERESSADO: RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA
Intimação DO DESPACHO
Finalidade: Fica Vossa Senhoria intimada do despacho de ID
20059528.
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo : 7008940-13.2018.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: I. C. M.
Advogado do(a) AUTOR: CELIO OLIVEIRA CORTEZ - RO0003640
RÉU: A. S. M. e outros
Intimação AO AUTOR
Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca do despacho de
ID : “Intime-se as partes para se manifestarem sobre o Relaório
Técnico de ID 19820474, após, ao Ministério Público. Porto Velho
, . 25 de julho de 2018. Danilo Augusto Kanthack Paccini Juiz de
Direito. “
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7059206-72.2016.8.22.0001
Classe : FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: VERONICA CASTRO DE SOUZA e outros (6)
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA AZEVEDO MACEDO
- RO0002867, ANNA KARLA MARTINS RODRIGUES - SP315492
Advogado do(a) REQUERENTE: POMPILIA ARMELINA DOS
SANTOS - RO0001318
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA AZEVEDO MACEDO
- RO0002867, ANNA KARLA MARTINS RODRIGUES - SP315492
Advogados do(a) REQUERENTE: ANNA KARLA MARTINS
RODRIGUES - SP315492, VANESSA AZEVEDO MACEDO RO0002867
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERENTE: POMPILIA ARMELINA DOS
SANTOS - RO0001318
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Advogado do(a) REQUERENTE: POMPILIA ARMELINA DOS
SANTOS - RO0001318
INVENTARIADO: NEI MIRANDA
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Intimação AO AUTOR
Finalidade: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da
certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342
e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº: 7059206-72.2016.8.22.0001
Data: 26 de julho de 2018
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) DIAS
DE: NEI MIRANDA, brasileiro, natural de Francisco Beltrão/PR,
nascido em 06/08/1961, filho de José Carlos de Miranda e Laura
Burigo de Miranda, CPF: 208.307.421-15, RG: 330511 SSP/RO.
Finalidade: CITAR, o requerido acima qualificado, para contestar
no prazo legal. Pelo MM. Juiz foi dito no ID 9445735: “... Cite-se o
requerido por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para apresentar
contestação no prazo legal. Não havendo manifestação, desde já
nomeio curador especial para o requerido o Defensor designado
para tal, nos termos do inciso II do art. 72 do CPC. Intime-o da
nomeação...”
Processo: 7059206-72.2016.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
Requerente: VERONICA CASTRO DE SOUZA e outros (6)
Advogado: Vanêssa Azevêdo Macêdo Rodrigues OAB/RO
2867,Igor Martins Rodrigues OAB/RO 6413
Requerido: NEI MIRANDA
Sede do Juízo: Fórum Sandra Nascimento, 4ª Vara de Família
e Sucessões, Av. Rogério Weber, nº 1872 , Bairro Centro Porto
Velho/RO - CEP: 76.801-030 - Fone: 3217 1342.
Este Edital de Intimação foi expedido e assinado por ordem do(a)
MM(a) Juiz(a) de Direito desta Vara, nos termos do Provimento nº
011/2007 CG e da Portaria nº 001/2005 - 4ª Vara de Família.
Porto Velho/RO, 26 de julho de 2018
Técnico judiciário
(assinado judicialmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, Nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO - Fone:(3217-1341)
Processo: 7027820-53.2018.8.22.0001
Classe: Divórcio Consensual
REQUERENTES: C. H., E. A. D. S. C.
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA
DE RONDÔNIA
Vistos,
EDINALVA ALVES DA SILVA CHEN e CHEN HAO propuseram
ação de divórcio consensual, ambos qualificados nos autos.
Em síntese sustentam que estão separados de fato, entabularam
acordo quanto às questões relativas aos filhos menores, a partilha
de bens e que a mulher continuará a usar o nome de casada.
Pedem a decretação do divórcio.
O Ministério Público opinou pela homologação do acordo.
É o relatório.Decido.
Trata-se de divórcio consensual.
As partes estão separadas de fato e de comum acordo requerem
o divórcio.
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Em relação aos filhos Lucy e Victor informam que ficarão sob a
guarda da genitora, o genitor pagará a quantia de 01 (um) salário
mínimo à título de alimentos e o regime de visitas será na forma
livre.
Isto posto, Homologo o acordo celebrado referente ao divórcio,
guarda, visitas, alimentos e patilha de bens contido na inicial de ID
19837959. Decreto o divórcio do casal. A mulher continuará a usar
o nome de casada. Resolução de mérito, na forma do artigo 487,
III, “b” do CPC.
Custas pelos autores, com exigibilidade suspensa em razão da
gratuidade judiciária.
Considerando a preclusão consumativa, o feito transita em julgado
na data de hoje. Serve esta de mandado de averbação.
P.R.I.C.
Porto Velho , 26 de julho de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
Processo:
7030523-88.2017.8.22.0001
Classe:
Inventário
REQUERENTES: ALCENIR ALVES DE SOUZA, ROSICLEIA
ALVES DE SOUZA ALMEIDA, ALCINEY ALVES DE SOUZA,
ALCIVANE ALVES DE SOUZA, ROSA MARIA ALVES DE SOUZA,
ROSILENE ALVES DE SOUZA, LUCILENE ALVES DE SOUZ,
ALCENIR ALVES DE SOUZA ADVOGADO(A) DELNER DO
CARMO AZEVEDO OAB Nº RO8660 INVENTARIADO: ESPÓLIO
DE RAIMUNDO ALVES DA SILVA Vistos, Intime-se o inventariante
pessoalmente a dar andamento ao feito em 5 dias, sob pena
de extinção e arquivamento. Cópias desta decisão servem de
mandado/ Carta da intimação - ARMP/Carta Precatória. Porto
Velho , 26 de julho de 2018 . Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, Nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO - Fone:(3217-1341)
Processo: 7020945-67.2018.8.22.0001
Classe: Inventário
REQUERENTE: M. R. S. D. C.
ADVOGADO(A) CLAYTON DE SOUZA PINTO OAB Nº RO6908
INVENTARIADO: J. C. A. M.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado
na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente
para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois
o art. 5º, Inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos, nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples
declaração de pobreza, conforme as circunstâncias dos autos é o
que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém,
por não se tratar de direito absoluto, uma vez que a afirmação de
hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado
exigir prova da situação, mediante fundadas razões de que a
parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
(TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 001169829.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de
Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO
DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.[...]
2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à
pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade
de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo
necessário, no entanto, o recolhimento das custas processuais
enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser
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considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.[...]
(STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o
condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos
comprovantes de rendimentos e despesas mensais aptas à tal
comprovação.
É importante ressaltar que a parte é patrocinada por advogado,
evidenciando que dificilmente o pagamento das custas importará
em prejuízo para o seu sustento.
De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente capacidade financeira
da parte requerente, autorizo a emenda à inicial, a fim de que ela
demonstre, documentalmente a impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e/
ou da sua família. Poderá, ainda, no prazo concedido, proceder ao
recolhimento das custas processuais.
Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho , 26 de julho de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(3217-1341)
Processo: 7052771-48.2017.8.22.0001
Classe: Averiguação de Paternidade
REQUERENTE: M. E. F. P.
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
REQUERIDO: J. T. D. L. P.
Vistos,
MARIA EDUARDA FEITOSA PIRES, representado por sua genitora
Cintiane Feitosa Pires propôs ação de investigação de paternidade
c/c alimentos em face de José Tircianno de Lima Pereira, todos
devidamente qualificados.
Alega a autora, em síntese, que sua mãe manteve um
relacionamento com o requerido e que este se recusa a reconhecer
a sua paternidade. Aduz ainda, que necessita de alimentos e que
o requerido nunca lhe prestou nenhum auxílio financeiro. Pede a
declaração de sua paternidade e a fixação dos alimentos em 30%
do salário mínimo.
Devidamente citado, o requerido não apresentou contestação.
Em audiência de conciliação as partes acordaram quanto a
realização de exame de DNA, bem como, que em caso positivo o
requerido concordaria com a paternidade. Quanto aos alimentos, o
requerido ofertou 30% do salário mínimo, que foi aceita pelo autor.
Exame pericial de DNA no ID 18903955.
O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido.
É o relatório.
Trata-se de ação de investigação de paternidade c/c alimentos.
Exame de DNA, de ID 18903955 confirmando a paternidade,
estando assim, incontroverso a filiação entre autor e a requerida.
Quanto aos alimentos, o requerido ofertou o valor correspondente
a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, que foi aceito pelo autor,
atendendo o binômio necessidade versus possibilidade.
Ante o exposto,
A)
julgo procedente o pedido, e resolvo o mérito na forma do
art. 487, I, do CPC para declarar que JOSÉ TIRCIANNO DE LIMA
PEREIRA é pai da autora, o qual passará a se chamar, MARIA
EDUARDA DE LIMA FEITOSA, constado como avós paternos,
Leonel Rogério Fernandes Pereira e Tirciane de Lima Aprígio, em
seu registro de nascimento junto ao respectivo Cartório de Registro
Civil.
B)
homologo o acordo em relação aos alimentos para o
requerido pagar mensalmente ao autor o valor correspondente
a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, e resolvo o mérito na
forma do art. 487, III, “b”do CPC.
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Sem custas e sem honorários face a gratuidade que ora estendo
ao requerido.
Expeça-se o necessário.
P.R.I.C.
Porto Velho RO , 26 de julho de 2018 .
{{orgao_julgador.juiz}}
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4famcpe@tjro.jus.br
Processo : 7014817-36.2015.8.22.0001
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: R. P. D. S.
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ANASTACIO SOBRINHO RO0000872
RÉU: M. B. P. e outros
Advogados do(a) RÉU: DEBORA MENDES GOMES LAUERMANN
- RO0005618, VALERIANO LEAO DE CAMARGO - RO0005414
Intimação
Finalidade: Fica Vossa Senhoria intimada do TERMO DE GUARDA
expedido.
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7028958-55.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ORLEILTON DE LIMA SIQUEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERLAN DA COSTA
MONTEIRO - RO0003991
REQUERIDO: LORENZO GABRIEL ALMEIDA SIQUEIRA
Intimação DO REQUERENTE
Fica A PARTE AUTORA INTIMADA, por intermédio de seu
advogado(a), do despacho de id 20039630 e a comparecer a
AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na Sala de audiência
da 4ª Vara de Família, localizada na Rua. Rogério Weber, nº
1872, Centro, em frente ao Bingol Clube, Porto Velho, Rondônia,
conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 01 4Familia Data: 05/09/2018 Hora:
11:00 .
OBSERVAÇÃO: Em se tratando de Audiência de Instrução
e Julgamento, as partes poderão trazer para a audiência até
três testemunhas – independentemente de intimação – e a
documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4famcpe@tjro.jus.br
Processo : 7029024-06.2016.8.22.0001
Classe : FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
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EXEQUENTE: B. O. O. D. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERIVELTON GOMES KRUGER RO7381
EXECUTADO: MOISES MARQUES DA SILVA
Intimação
Finalidade: Fica Vossa Senhoria intimada do ALVARÁ JUDICIAL
expedido.
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4famcpe@tjro.jus.br
Processo : 7019142-49.2018.8.22.0001
Classe : FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: OLEGARIO DE OLIVEIRA REIS
Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA AZEVEDO REIS RO7096, IGOR AZEVEDO REIS - RO9275
INVENTARIADO: FRANCISCO REIS
Intimação
Finalidade: Fica Vossa Senhoria intimada do TERMO DE
COMPROMISSO DE INVENTARIANTE expedido.
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4famcpe@tjro.jus.br
Processo : 0005446-92.2014.8.22.0102
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: J. D. S. N.
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIANE MARTINI - RO0003817
EXECUTADO: J. D. S. J.
Intimação
Finalidade: Fica Vossa Senhoria intimada do despacho de ID
19589307 bem como do ALVARÁ JUDICIAL expedido.
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342
e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br
Processo
nº
7019441-60.2017.8.22.0001REQUERENTE:
CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA BRAGA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO PEREIRA BASSANI RO0001699
REQUERIDO: ELDER LIRA BRAGA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação INVENTARIANTE
FNALIDADE: Por força e determinação do Juízo, fica a inventariante,
através do seu patrono, INTIMADA para trazer aos autos cópias
legíveis dos documentos pessoais da meeira, herdeiro e do de
cujus com vistas a expedição do formal.
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4famcpe@tjro.jus.br
Processo : 7032561-10.2016.8.22.0001
Classe : FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: EVANILDA GUEDES
Advogado do(a) REQUERENTE: ROMILDO FERNANDES DA
SILVA - RO0004416
INVENTARIADO: DANIEL BASTOS BELO e outros (3)
Intimação DO DESPACHO
Finalidade: Fica Vossa Senhoria intimada do despacho de ID
19534385: “Vistos,Cumpra a inventariante o despacho de ID Num.
16767561 de forma completa.Em 10 (dez) dias. Porto Velho, 4 de
julho de 2018.Lucas Niero Flores.Juiz de Direito.”
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4famcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028180-85.2018.8.22.0001
Classe : ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: A. D. L. P. e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: ANGELA MARIA MENDES DOS
SANTOS - RO0002651
Intimação DO DESPACHO
Finalidade: Fica Vossa Senhoria intimada do despacho de ID
20031535: “[...] De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente
capacidade financeira da parte requerente, autorizo a emenda
à inicial, a fim de que ela demonstre, documentalmente a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo ao sustento próprio e/ou da sua família. Poderá,
ainda, no prazo concedido, proceder ao recolhimento das custas
processuais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho , 25 de julho de 2018 .Danilo Augusto Kanthack Paccini.
Juiz de Direito.”
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7016822-26.2018.8.22.0001
Classe : FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: I. R. C. C.
REQUERIDO: CLELIANE SILVA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DO REVEL - SENTENÇA
Finalidade: considerando a revelia do requerido, e de acordo com
Art, 346, caput do CPC, providencio a sua intimação dos termos
da sentença, via Diário da Justiça.”[...] REQUERENTE: I. R. C. C.
propôs ação de divórcio litigioso em face de , ambos devidamente
qualificados. REQUERIDO: CLELIANE SILVA DE OLIVEIRA Alega
a autor que é casado com a requerida, contudo estão separados de
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fato. Aduz ainda que não tiveram filhos e não há bens a partilhar.
Pede a decretação do divórcio e que a requerida volta a usar o nome
de solteira. Citada (ID 19275258) , a requerida não apresentou
contestação. É o relatório. Decido Trata-se de ação de divórcio
litigioso. A ausência de contestação importa em presunção de
veracidade dos fatos alegados pelo autor. Apenas quanto ao nome
da requerida tenho que ela deve manter o nome de casada, tratase de direito personalíssimo e não havendo manifestação expressa
da requerida o seu nome de casada deve permanecer inalterado.
Ante o exposto, o pedido inicial, e resolvo o mérito na forma do
art. 487, julgo parcialmente procedente I, do CPC, para decretar
o divórcio do casal. A varoa continuará a usar o nome de casada.
Custas e honorários pela parte requerida. Arbitro honorários em
10% do valor dado à causa. Após o trânsito em julgado, serve esta
de mandado de averbação. Apuras, recolhidas ou inscrita as custas
em dívida ativa, arquivem-se. P.R.I. Porto Velho , . 25 de julho de
2018.Danilo Augusto Kanthack Paccini Juiz de Direito. “
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7020470-14.2018.8.22.0001
Classe : FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: A. P. D. S.
REQUERIDO: Cistiano Biajo da Silva
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DO REVEL - SENTENÇA
Finalidade: considerando a revelia do requerido, e de acordo com
Art, 346, caput do CPC, providencio a sua intimação dos termos
da sentença, via Diário da Justiça: “[...] Vistos, A. P. D. S. propôs
ação de divórcio litigioso em face de Cistiano Biajo da Silva, ambos
qualificados. Alega a requerente que é casado com o requerido,
contudo estão separados de fato. Aduz que não tiveram filhos e
não há bens a partilhar. Pede a decretação do divórcio e que volte
a usar o nome de solteira. Citado (ID 19295738), o requerido não
apresentou contestação. É o relatório. Decido Trata-se de ação de
divórcio litigioso. A revelia torna incontroverso os fatos alegados
pela requerente. Ante o exposto, o pedido inicial, e resolvo o
mérito na forma do art. 487, I, do CPC, julgo procedente para
decretar o divórcio do casal. A varoa voltará a usar o nome de
solteira, . Alessandra Pereira da Silva Custas e honorários pela
parte requerida. Arbitro honorários em 10% do valor dado à causa.
Após o trânsito em julgado, serve esta de mandado de averbação.
P.R.I Porto Velho , . 25 de julho de 2018. Danilo Augusto Kanthack
Paccini. “
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4famcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028803-52.2018.8.22.0001
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: B. O. S.
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Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBSON JOSE MELO DE
OLIVEIRA - RO0004374
EXECUTADO: F. B. D. S.
Intimação DO DESPACHO
Finalidade: Fica Vossa Senhoria intimada do despacho de ID
20059036: “Vistos,Emende-se a inicial para trazer cópia da
sentença que fixou os alimentos devidamente assinada, no prazo
de 15 (quinze) dias , sob pena de indeferimento.Porto Velho , 26
de julho de 2018.Danilo Augusto Kanthack Paccini.Juiz de Direito.”
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo : 7000532-33.2018.8.22.0001
Classe : FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: C. M. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA COSTA DAS CHAGAS
- RO0006205
REQUERIDO: NEMUEL QUESLER ARAÚJO RODRIGUES
SANTIAGO
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca da sentença de
ID 20057584: “[...] C. M. S. R., propôs ação de divórcio guarda
visistas e alimentos em face de NEMUEL QUESLER ARAÚJO
RODRIGUES SANTIAGO . Em audiência as partes entabularam
acordo quanto ao divórcio, partilha, guarda e visitas ao filho menor
E.A. R. S.. O Ministério Público opinou pela homologação do
acordo realizado em audiência. homologou-se o acordo celebrado
referente ao divórcio, partilha, guarda, visitas. A ação prossegiu
em relação aos alimentos. Na inicial a parte autora alega que
é filho do réu e que este trabalha como moto-taxista e revende
produtos da Marca HINODE, possuindo renda aproximada de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que não vem contribuindo
com sua mantença, sua mãe é quem tem suportado todas as
despesas com sua manutenção. Pede a concessão de pensão
alimentícia na quantia de 30% (trinta por cento) dos rendimentos
líquidos do requerido. Citado o requerido não contestou o pedido.
O Ministério Público em seu parecer limitou-se a exarar ciência da
decisão parcial de mérito É o relatório. Decido. Tratam os autos
de ação de alimentos. O requerido foi citado e não contestou o
pedido. A falta da contestação induz a presunção de veracidade
dos fatos alegados pelo autor, bem como autoriza a presunção de
que a renda do réu é aquela desctita na inicial. Embora revel, a
fixação dos alimentos deve considerara o binômio necessidade do
alimentado e capacidade do alimentante. Na espécie, verifica-se
que o filho do casal é uma criança de tenra idade. O requerido tem
uma renda presumida de valor considerável, R$ 6.000,00, mas se
mostra excessivo o valor pretendido pela requernete, de 30% dos
rendimentos do autor, mormente considerando que a requerente
tem profissão declarada - cabelereira - e deve, na proporção dos
seus recursos, também prover o necessário para a manutenção do
filho. Considerando-se que o requerido é autônomo ostr-se inviável
fixar os alimentos sobre percentual dos rendimentos. Assim, tendo
em vista o binômio necessidade possibilidade e a necessidade
dos pais contribuírem na proporção de seus rendimentos para a
manutenção do filho coumum, a fim de conferir liquidez ao título,
entendo que o requerido deve pagar ao filho valor este que
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corresponde a aproximadamente 15% (quinze por cento) de sua
renda presumida , R$6.000,00 (seis mil reais). Tem-se que 15%
de R$ 6.000,00 corresponde a R$ 900,00 (novecentos reais).
Desta forma, de modo a garantir o poder de compra compra dos
alimentos, é importante que este valor seja convertido em salário
mínimo, ou seja 95% do salário mínimo. Ante o exposto, julgo
procedente o pedido, e resolvo o mérito na forma do artigo 487,
I, do CPC, para condenar o réu a pagar em favor do filho o valor
correspondente a 95% do salário mínimo, a título de alimentos.
O valor deverá ser pago todo dia 10 de cada mês, diretamente à
genitora do filho ou em conta corrente por ela designada. Custas e
honorários pelo requerido, os últimos fixo em 10% do valor dado à
causa. Transitada em julgado, apuradas, recolhidas ou inscrita as
custas em dívida ativa, arquivem-se. P.R.I.C. Porto Velho , . 26 de
julho de 2018. Danilo Augusto Kanthack Paccini Juiz de Direito. “
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000532-33.2018.8.22.0001
Classe : FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: C. M. S.
REQUERIDO: NEMUEL QUESLER ARAÚJO RODRIGUES
SANTIAGO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DO REVEL - SENTENÇA
Finalidade: considerando a revelia do requerido, e de acordo
com Art, 346, caput do CPC, providencio a sua intimação dos
termos da sentença, via Diário da Justiça.C. M. S. R., propôs
ação de divórcio guarda visistas e alimentos em face de NEMUEL
QUESLER ARAÚJO RODRIGUES SANTIAGO . Em audiência as
partes entabularam acordo quanto ao divórcio, partilha, guarda e
visitas ao filho menor E.A. R. S.. O Ministério Público opinou pela
homologação do acordo realizado em audiência. homologou-se o
acordo celebrado referente ao divórcio, partilha, guarda, visitas. A
ação prossegiu em relação aos alimentos. Na inicial a parte autora
alega que é filho do réu e que este trabalha como moto-taxista e
revende produtos da Marca HINODE, possuindo renda aproximada
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que não vem contribuindo
com sua mantença, sua mãe é quem tem suportado todas as
despesas com sua manutenção. Pede a concessão de pensão
alimentícia na quantia de 30% (trinta por cento) dos rendimentos
líquidos do requerido. Citado o requerido não contestou o pedido.
O Ministério Público em seu parecer limitou-se a exarar ciência da
decisão parcial de mérito É o relatório. Decido. Tratam os autos
de ação de alimentos. O requerido foi citado e não contestou o
pedido. A falta da contestação induz a presunção de veracidade
dos fatos alegados pelo autor, bem como autoriza a presunção de
que a renda do réu é aquela desctita na inicial. Embora revel, a
fixação dos alimentos deve considerara o binômio necessidade do
alimentado e capacidade do alimentante. Na espécie, verifica-se
que o filho do casal é uma criança de tenra idade. O requerido tem
uma renda presumida de valor considerável, R$ 6.000,00, mas se
mostra excessivo o valor pretendido pela requernete, de 30% dos
rendimentos do autor, mormente considerando que a requerente
tem profissão declarada - cabelereira - e deve, na proporção dos
seus recursos, também prover o necessário para a manutenção do
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filho. Considerando-se que o requerido é autônomo ostr-se inviável
fixar os alimentos sobre percentual dos rendimentos. Assim, tendo
em vista o binômio necessidade possibilidade e a necessidade
dos pais contribuírem na proporção de seus rendimentos para a
manutenção do filho coumum, a fim de conferir liquidez ao título,
entendo que o requerido deve pagar ao filho valor este que
corresponde a aproximadamente 15% (quinze por cento) de sua
renda presumida , R$6.000,00 (seis mil reais). Tem-se que 15%
de R$ 6.000,00 corresponde a R$ 900,00 (novecentos reais).
Desta forma, de modo a garantir o poder de compra compra dos
alimentos, é importante que este valor seja convertido em salário
mínimo, ou seja 95% do salário mínimo. Ante o exposto, julgo
procedente o pedido, e resolvo o mérito na forma do artigo 487,
I, do CPC, para condenar o réu a pagar em favor do filho o valor
correspondente a 95% do salário mínimo, a título de alimentos.
O valor deverá ser pago todo dia 10 de cada mês, diretamente à
genitora do filho ou em conta corrente por ela designada. Custas e
honorários pelo requerido, os últimos fixo em 10% do valor dado à
causa. Transitada em julgado, apuradas, recolhidas ou inscrita as
custas em dívida ativa, arquivem-se. P.R.I.C. Porto Velho , . 26 de
julho de 2018. Danilo Augusto Kanthack Paccini Juiz de Direito. “
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4famcpe@tjro.jus.br
Processo : 7052226-12.2016.8.22.0001
Classe : FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: SERGIO SEIZO TOMA e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO RICARDO VIEIRA
OLIVEIRA - RO0001959
INVENTARIADO: Espólio de Valdecir das Graças Azevedo
Intimação
Finalidade: Fica Vossa Senhoria intimada do ALVARÁ JUDICIAL
expedido de ID 20028720.
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4famcpe@tjro.jus.br
Processo : 7004064-20.2015.8.22.0001
Classe : FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: FERNANDA SILVELANE NORONHA DE
OLIVEIRA e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS RODRIGO BENTES
BEZERRA - RO0000644
Advogados do(a) REQUERENTE: PEDRO VITOR LOPES VIEIRA
- RO0006767, JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA - RO0002213,
FRANCISCO RICARDO VIEIRA OLIVEIRA - RO0001959
Advogados do(a) REQUERENTE: JULIO CESAR MAGALHAES RO6007, FRANCISCO CARLOS DO PRADO - RO0002701
INVENTARIADO: ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Intimação - RETIRAR ALVARÁ
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Finalidade: Fica Vossa Senhoria intimada acerca do ALVARÁ
JUDICIAL de ID 19934947.
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br
Processo : 7000532-33.2018.8.22.0001
Classe : FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: C. M. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA COSTA DAS CHAGAS
- RO0006205
REQUERIDO: NEMUEL QUESLER ARAÚJO RODRIGUES
SANTIAGO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
Fica o Revel, NEMUEL QUESLER ARAÚJO RODRIGUES
SANTIAGO ,intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar
o pagamento das custas judiciais. O não pagamento integral
ensejará a expedição de certidão de débito judicial para fins de
protesto extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i
Porto Velho 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo : 7023669-44.2018.8.22.0001
Classe : ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: I. B. D. C.
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARIA ALVES LEITE - RO7691
RÉU: Q. D. C. M.
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Autora acerca da sentença de
ID 20078679: “ I. B. D. C., representada por Daiane dos Santos
Brandão da Silva propôs ação de alimentos e guarda c/c alimentos
em face de Q. D. C. M. Devidamente intimada a cumprir o despacho
de ID 19318507 e proceder com a emenda a inicial, a parte autora
quedou-se inerte.Assim, indefiro a inicial na forma do parágrafo
único do artigo 321 do CPC. Sentença sem resolução de mérito
na forma do inciso I do artigo 485 do CPC.Considerando que não
ficou comprovado a necessidade da gratuídade, custas pela parte
autora.P.R.I.C.Porto Velho, 26 de julho de 2018.Danilo Augusto
Kanthack Paccini.Juiz de Direito “
. Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4famcpe@tjro.jus.br
Processo : 7028210-23.2018.8.22.0001
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Classe : FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: S. M. D. S. C.
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA
- RO0004558
EXECUTADO: VALDIVINO MEIRA DA CRUZ
Intimação DO DESPACHO
Finalidade: Fica Vossa Senhoria intimada do despacho de ID
20031659: “Vistos,Emende-se a inicial para trazer cópia da
sentença que fixou os alimentos, devidamente assinada, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.Porto Velho , 25
de julho de 2018 .Danilo Augusto Kanthack Paccini.Juiz de Direito”
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7040971-23.2017.8.22.0001
REQUERENTE: J. A. M. N.
Advogado do(a) REQUERENTE: JORGE FELYPE COSTA DE
AGUIAR DOS SANTOS - RO0002844
REQUERIDO: M. P. P. V., V. P. P., G. C. P. P., J. C. P., W. C. P.,
C. C. P., S. C. P. D. F., C. C. P., W. I. P. P., W. D. D. O. P., A. D. S.
P., C. S. P., L. N. P., C. S. P. S., J. S. N. L.
Intimação
Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO da parte autora, por via do seu
advogado, no prazo de 05 dias, a providenciar a remessa de Carta
Precatória expedida de ID 19955113 e ID 19955155, bem como, no
prazo de 10 dias, comprovar sua distribuição.
Porto Velho (RO), 26 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342
e-mail: 4vfamcpe@tjro.jus.br
Processo nº 7053580-38.2017.8.22.0001
AUTOR: L. D. S. A.
RÉU: R. D. S. A.
Terceiro Interessado: SBS EMPREENDIMENTOS LTDA
Advogados: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS OAB/RO 3.208 e
THIAGO AZEVEDO LOPES OAB/RO 6.745.
Intimação
Finalidade: Por força e determinação deste juízo, fica a Empresa
SBS empreendimentos, intimada através do DJE, quanto ao
número da conta bancária da genitora da menor, informada na
petição de ID’s19265634 e 19265712 para que doravante seja
depositados os valores referentes a pensão alimentícia.
Porto Velho (RO), 27 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo nº 0011374-58.2013.8.22.0102
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EXEQUENTE: I. A. D. O. R.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALINE SILVA CORREA RO0004696
EXECUTADO: E. A. R.
Advogados do(a) EXECUTADO: GRAZIELA ZANELLA DE
CORDUVA - RO0004238, ALINE SILVA CORREA - RO0004696.
Intimação PARTES - SENTENÇA
Finalidade: INTIMAÇÃO das partes acerca da sentença de ID
19740405 : “[...] I. A. de O. R., representado por Lusiana Oliveira,
propôs execução de alimentos em face de Emerson Alexandre
Rodrigues, todos qualificados. As partes apresentaram acordo
para o pagamento das prestações alimentícias em atraso. Foram
realizados bloqueios no Bacenjud que perfazem o valor de R$
1.262,18, o qual o executado concordou que sejam liberados via
alvará judicial, bem como entregou um cheque no valor de R$
2.000,00, assim quitou os meses referentes a esta execução. Foi
liberada a restrição em relação ao veículo no Renajud, conforme
minuta em anexo.
É o relatório. Acordaram as partes que os alimentos serão pagos
da seguinte forma: o valor de R$ 1.262,18, que será levantado
via alvará judicial e o valor de R$ 2.000,00 mediante cheque á
vista, entregue ao exequente. Ante o exposto, homologo o acordo
celebrado referente ao pagamento dos alimentos em atraso (agosto
de 2011 a julho de 2013, ID 17562235), bem como dou quitação
aos meses executados neste processo e resolvo o mérito, na forma
do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas em razão do acordo.
Considerando a preclusão consumativa, o feito transita em julgado
na data de hoje. Expeça-se alvará para levantamento dos valores
em anexo. Arquive-se. P.R.I.C. Porto Velho, 13 de julho de 2018.
Danilo Augusto Kanthack Paccini Juiz de Direito “.
Porto Velho (RO), 27 de julho de 2018.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, Nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO - Fone:(3217-1341)
Processo: 7028603-79.2017.8.22.0001
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
AUTOR: Y. M. R. D. M.
ADVOGADO(A) MANOEL ONILDO ALVES PINHEIRO OAB Nº
RO852
RÉU: R. C. D. M.
ADVOGADO(A) ARTUR LOPES DE SOUZA OAB Nº RO6231,
ADVOGADO(A) SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR
OAB Nº RO4407
Vistos,
Intime-se por oficial de justiça o diretor/gerente de recursos
humanos da empresa OBJ PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR
a juntar o comprovante de rendimentos do salário de dezembro de
2017 e referente ao 13º salário do funcionário Roosevelt Carvalho
de Melo, devendo demonstrar a retenção da pensão alimentícia do
13º salário.
O descumprimento desta determinação configura crime previsto no
parágrafo único do art. 22 da Lei 5478/68.
Serve este de mandado/carta precatória.
Porto Velho , 27 de julho de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
Intimação:
OBJ PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR
Endereço: Rua 22 de Novembro, n° 642, Bairro Casa Preta, JiParaná/RO

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, Nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO - Fone:(3217-1341)
Processo: 7000416-61.2017.8.22.0001
Classe: Tutela e Curatela - Nomeação
REQUERENTE: RAIMUNDO DA PAZ DOS SANTOS
ADVOGADO(A) ALONSO JOAQUIM DA SILVA OAB Nº RO753
INTERESSADOS: ANTONIO PINHO DOS SANTOS, ANTÔNIO
PINHO DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA, DEFENSORIA PÚBLICA
DE RONDÔNIA
Vistos,
Considerando-se que o processo já foi sentenciado, o pedido de
ID: 19932171 deve ser proposto em uma nova ação.
Porto Velho , 27 de julho de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
Processo: 7008312-24.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
AUTOR: E. P. M.
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
RÉU: N. H. C.
ADVOGADO(A) NEIDY JANE DOS REIS OAB Nº RO1268
Vistos,
O processo não comporta julgamento antecipado, há a necessidade
de produção de prova. Não há questões processuais pendentes.
O objeto da prova é a existência de bens partilháveis, ônus do
autor. Será objeto de prova em instrução a capacidade econômica
do autor em pagar alimentos, ônus de ambas as partes.
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de
setembro de 2018, às 8h.
Defiro a produção de prova testemunhal.
Nos termos do §4º do artigo 357 do CPC, o rol de testemunhas
deve ser depositado em cartório no prazo comum de 15 (quinze)
dias.
Outro tipo de prova deve ser requerido em 5 dias, nos termos do
§1º do art. 357 do CPC.
Intime-se a parte autora e as testemunhas por ela arrolada
tempestivamente. Fica a parte ré intimada pelo DJE por meio de
seus patronos.
Intime-se o MP, via sistema.
As testemunhas arroladas pela parte ré devem ser intimadas por
seu advogado, nos termos do art. 455 e seu parágrafo 1º do CPC.
Serve esta de mandado de intimação.
Porto Velho , 26 de julho de 2018 .
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, Nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO - Fone:(3217-1341)
7057267-57.2016.8.22.0001
Inventário
REQUERENTES: MARCIA LIMA ARAUJO BENARROSH, MARIA
MADALENA CARVALHO
ADVOGADO(A) PAULO BARROSO SERPA OAB Nº RO4923,
ADVOGADO(A) ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO OAB
Nº RO303B, ADVOGADO(A) FABIO VIANA OLIVEIRA OAB Nº
RO2060
INVENTARIADO: MIGUEL ARAUJO PAIVA
Vistos,
Embora na decisão de ID 15954917, tenha determinado a inclusão
da companheira no inventário, as partes divergem sobre o momento
de início da respectiva união, fato que pode vir a intereferir na
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parcipação da companheira no inventário.
Todavia, como ambas as partes pedem a designação de audiência,
tal questão será apreciada após a tentativa de acordo.
Designo audiência de conciliação para o dia 06 de setembro de
2018, às 11h.
Ficam as partes advertidas que a ausência injustificada à audiência
de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça
e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, nos termo do §8º do
art. 334 do CPC.
As partes ficam intimados da audiência na pessoa de seu advogado
§3º do art. 334 do CPC.
Porto Velho, 27 de julho de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, Nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO - Fone:(3217-1341)
Processo: 7043167-63.2017.8.22.0001
Classe: Inventário
REQUERENTES: RHAYANE CHRYSTINE LOPES NOGUEIRA,
DARLEYSON PIEDRO NOGUEIRA, MAYARA GABRIELA
NOGUEIRA, ROSANGELA APARECIDA LOPES
ADVOGADO(A) RAIMUNDO SOARES DE LIMA NETO OAB Nº
RO6232, ADVOGADO(A) GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ
OAB Nº RO5194, ADVOGADO(A) MARIZA MENEGUELLI OAB Nº
RO8602
INVENTARIADO: ESPÓLIO DE DARLEI VONS NOGUEIRA
Vistos,
Expeça-se mandado de avaliação dos bens relacionados no ID
19995066, com urgência.
Após, intime-se o MP a se manifestar sobre o pedido de venda.
Porto Velho , 27 de julho de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, Nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO - Fone:(3217-1341)
Processo: 7022234-69.2017.8.22.0001
Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Assunto:
AUTORES: D. T. P. D. A., R. N. D. S. A. J., D. P. D. A., R. P. D. A.
ADVOGADO(A) ANTONIONY DOS SANTOS SOUZA OAB Nº
DESCONHECIDO
RÉU: R. N. S. D. A.
ADVOGADO(A) JONES ALVES DE SOUZA OAB Nº RO8462
Vistos,
Altere-se a classe para cumprimento de sentença
Trata-se de cumprimento de sentença referente aos honorários
advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 6.120,00 (Seis mil
cento e vinte reais).
Nos termos do artigo 523 do CPC, intime-se o devedor via DJE a
efetuar o pagamento da quantia indicada pelo credor, no prazo de
15 (quinze) dias.
Não efetuando o pagamento acresço ao valor da execução multa e
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) para cada, sobre
o valor da execução.
Não havendo pagamento do débito, retorne concluso para tentativa
de localização de valores em instituição bancária e bens do
executado.
Serve este de mandado ou carta/Carta Precatória.
Porto Velho, sexta-feira, 27 de julho de 2018 .
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Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, Nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO - Fone:(3217-1341)
Processo: 7002662-93.2018.8.22.0001
Classe: Procedimento Comum
AUTOR: V. D. D. S.
ADVOGADO(A) JOAO DAMASCENO BISPO DE FREITAS OAB
Nº RO979
RÉU: N. G. T. F.
DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA
Vistos,
O processo não comporta julgamento antecipado, há a necessidade
de produção de prova. Não há questões processuais pendentes.
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de
setembro de 2018, às 9h.
¿¿¿¿¿¿¿Cabe à requerida comprovar que os imóveis dos quais
requer a partilha foram adquiridos na constância da união estável.
Defiro a produção de prova testemunhal.
Nos termos do §4º do artigo 357 do CPC, o rol de testemunhas
deve ser depositado em cartório no prazo comum de 15 (quinze)
dias.
Outro tipo de prova deve ser requerido em 5 dias, nos termos do
§1º do art. 357 do CPC.
Intime-se a requerida e as suas testemunhas arroladas
pessoalmente.
Fica o autor intimado pelo DJE por meio de seus patronos.
Intime-se o MP via PJE.
As testemunhas arroladas pela parte autora devem ser intimadas
por seu advogado, nos termos do art. 455 e seu parágrafo 1º do
CPC, inclusive as arroladas no ID 19705392 em.
Serve esta de mandado de intimação.
Porto Velho , 27 de julho de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
¿¿¿¿¿¿¿
RÉ: NILDA GLÓRIA TAVARES FLORESTA - Estrada do Canil, n.
6913, Bairro Nacional, em Porto Velho/RO, telefone nº (69)992073234, (69)99252-9251
TESTEMUNHAS : Lilian Lima Morais, residente e domiciliada
na Rua Irmã Catarina, 1799, Bairro Nacional e Agnel Barbosa
Gonçalves, residente e domiciliado na Estrada do Canil, 07013,
Bairro Nacional, telefone 99268-4443
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, Nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO - Fone:(3217-1341)
Processo: 0005957-56.2015.8.22.0102
Classe: Inventário
REQUERENTES: EDER JOSE DIAS CARVALHO, LILIAN DIAS DE
CARVALHO, MARIA ANTONIA COELHO DA SILVA CARVALHO,
JOSUE JOSE DE CARVALHO FILHO, JUSSARA JOSÉ SOUZA
CARVALHO
ADVOGADO(A) MANOEL CARLOS DE MOURA OAB Nº RO2541
INVENTARIADO: JOSUE JOSE DE CARVALHO
ADVOGADO(A) ELINE MARCELO DA SILVA SANTOS OAB Nº
AC4058
Vistos,
Em análise a petição de ID 19575671, já foi deferido alvará para
pagamento das custas, todavia a parte pagou antes mesmo da
expedição do alvará.
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Assim, expeça-se alvará da conta 2848/040/01625857-1 em favor
da inventariante no valor de R$ 4.530,75 relativo as custas.
Após o levantamento, certifique o saldo remanescente e intime-se
a parte a cumprir o despacho de ID 19882800 em 15 dias.
Porto Velho , 27 de julho de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família e Sucessões
Av. Rogério Weber, Nº 1872, Bairro Centro, CEP 76.801-906, Porto
Velho, RO - Fone:(3217-1341)
Processo: 7029192-37.2018.8.22.0001
Classe: Alvará Judicial
REQUERENTE: LINDALVA MARTINS DA SILVA
ADVOGADO(A) CARLOS REINALDO MARTINS OAB Nº RO6923
Vistos,
Emende-se a Inicial para:
a)
Recolher as custas judiciais.
b)
trazer certidão de dependentes que recebem pensão por
morte, certidão de casamento, documentos pessoais do falecido e
certidões negativas dos Cartórios de Imóveis (todos os cartórios) e
Prefeitura.
No prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
Porto Velho , 27 de julho de 2018 .
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito

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.: 0006959-73.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Pedro Albino de Aguiar
Advogado:Walter Gustavo da Silva Lemos (OAB/RO 655A)
Requerido:Banco Bradesco Financiamentos S. A.
Advogado:Wilson Sales Belchior (OAB/CE 17314)
Custas Finais:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada para efetuar o pagamento das custas finais no valor de
R$101,94, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Clêuda S. M. de Carvalho
ESCRIVÃ JUDICIAL
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 7010466-83.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCO ANTONIO CRESPO
BARBOSA - BA0041913
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EXECUTADO: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
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
sobre a retirada da suspensão, no prazo de 15 dias.
DESPACHO: “... devendo a parte exequente, ao fim deste interstício,
apresentar manifestação nos autos requerendo o que entender de
direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.”
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 001688175.2014.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: ORLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A) CLEBER DOS SANTOS OAB Nº RO3210,
ADVOGADO(A) LAERCIO JOSE TOMASI OAB Nº RO4400
EXECUTADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADO(A) RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS
OAB Nº DF40850, ADVOGADO(A) LUIZ RODRIGUES WAMBIER
OAB Nº DF38828, ADVOGADO(A) EVARISTO ARAGAO
FERREIRA DOS SANTOS OAB Nº DF38840
DESPACHO
A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, indicando na
oportunidade meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena
de imediata extinção e arquivamento do feito.
30 de julho de 2018
Jose Augusto Alves Martins
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
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 701587217.2018.8.22.0001
Cumprimento de SENTENÇA
EXEQUENTE: RITA JEANE PEREIRA DOS REIS
ADVOGADO(A) TERESA CRISTINA ARANHA DE BRITO OAB Nº
RO5798
EXECUTADO: RAYMUNDO GONCALVES DOS SANTOS NETO
ADVOGADO(A) MARIA IDALINA MONTEIRO REZENDE OAB Nº
RO3194, ADVOGADO(A) JOSE CARLOS LINO COSTA OAB Nº
RO1163
DESPACHO
Vistos.
A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, indicando na
oportunidade meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena
de imediata extinção e arquivamento do feito.
30 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
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível - Fórum Cível 702351446.2015.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTORES: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS,
JUSILEIA SOUZA DE OLIVEIRA, JOANA FERREIRA DE SOUZA,
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ORIVALDO MACEDO, KELLY AMARO DA SILVEIRA ALVES,
JOSE ISMAR GOMES DE SOUZA
ADVOGADO(A) FRANCISCO CARLOS DO PRADO OAB Nº
RO2701, ADVOGADO(A) IVONE MENDES DE OLIVEIRA OAB Nº
RO4858
RÉS: I. B. D. M. A. E. D. R. N. R., SANTO ANTONIO ENERGIA
S.A.
PROCURADORIA FEDERAL EM RONDÔNIA, ADVOGADO(A)
CLAYTON CONRAT KUSSLER OAB Nº RO3861, ADVOGADO(A)
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA OAB Nº SP235033,
ADVOGADO(A) ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE OAB Nº
SP155105
DESPACHO
Vistos.
Analisando o processo, verifico a desnecessidade de realização de
audiência de instrução e julgamento, sobretudo porque as provas
constantes dos autos se mostram suficientes para convencimento
do Juízo a respeito dos fatos articulados na exordial.
Decorrido o prazo de eventual recurso e, considerando que já houve
manifestação quanto ao laudo pericial, determino a intimação das
partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de
15 (quinze) dias.
Intimem-se.
17 de julho de 2018
Jose Augusto Alves Martins
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

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.: 0001668-34.2011.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Centro de Ensino São Lucas Ltda
Advogado:Diógenes Nunes de Almeida Neto (OAB/RO 3831)
Requerido:Enádio Campos da Silva, Rosa Campos Silva
Advogado:Moacyr Rodrigues Pontes Netto (OAB/RO 4149), Marcio
Augusto de Souza Melo (OAB/RO 2703)
Documento - Retirar:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 05
dias, intimada a retirar o documento expedido (certidão de dívida
judicial).
Proc.: 0020247-93.2012.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Rede de Convênios do Brasil Services Ltda ME
Advogado:Rafael Steckert Bez (OAB/RO 5295)
Requerido:Associação dos Servidores da Junta Comercial do
Estado de Rondônia Asjucer
Advogado:Antônio Sérgio Silva de Carvalho (OAB/RO 4639),
Fabrício Francis da Silva Figueiredo (OAB/RO 4829)
Alvará - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada para retirar o Alvará expedido, sob pena de transferência
para conta centralizadora do TJRO.
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Proc.: 0171816-25.2004.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Marcos Cesar dos Santos, Rita de Cássia Ramalho
Rocha
Advogado:Lerí Antônio Souza e Silva (OAB/RO 269A), Regina
Coeli Soares de Maria Franco (OAB/RO 430), Marcus Filipe Araújo
Barbedo (OAB/RO 3141), Roberto Pereira de Souza e Silva (OAB/
RO 755), George Uílian Cardoso de Souza (OAB/RO 4491), Lerí
Antônio Souza e Silva (OAB/RO 269A), Érica de Nazaré S. C. Silva
( ), George Uílian Cardoso de Souza (OAB/RO 4491)
Requerido:UNIB - Instituto Internacional Universitário de Brasil
Ltda, João Lopes Fazenda Barreiros, Dione Helena Dias Barbosa,
Espólio de Flávio Correia de Pinho
Advogado:Espólio de Flávio Correia de Pinho (OAB/SP 28167),
Nelson Sérgio da Silva Maciel (OAB/RO 624A), Eduardo de Sá
Marton (OAB/SP 228.347)
Alvará - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada para retirar o Alvará expedido, sob pena de transferência
para conta centralizadora do TJRO.
Maria Dulcenira Cruz Bentes
Sra.
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 7029406-28.2018.8.22.0001
[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM
COBRANÇA (94)
Nome: IZALDA DE LIMA SALES MATOS
Endereço: Rua Severino Ozias, 5308, (Calama), Flodoaldo Pontes
Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-562
Advogados do(a) AUTOR: ITALO FERNANDO SILVA PRESTES
- RO7667, HELON MENDES DE SANTANA - RO6888, JESSICA
PEIXOTO CANTANHEDE - RO0002275, RENAN THIAGO
PASQUALOTTO SILVA - RO0006017
Nome: LIDIANE HOLANDA DA SILVA GUEDES
Endereço: Rua Vera, 6077, apto 01, Igarapé, Porto Velho - RO CEP: 76824-348
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Emende-se a inicial para adequar o valor da causa, nos termos do
artigo 58, inciso III da Lei n. 8.245/91, no prazo de quinze dias, sob
pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 30 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 7029444-40.2018.8.22.0001
[Inadimplemento]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome:
ASSOCIACAO
DE
PROFISSIONALIZACAO
EM
ENFERMAGEM DO ESTADO DE RONDONIA - ASSEN/RO
Endereço: Avenida Calama, 3239, - de 3239 a 3495 - lado ímpar,
Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-865
Advogados do(a) AUTOR: NILTON MENEZES SOUZA CORTES RO8172, MARCELO BOMFIM DE ALMEIDA - RO0008169
Nome: THIAGO HENRIQUE MENDES DOS SANTOS
Endereço: Rua Paissandu, 6418, (Cj Jamari), Três Marias, Porto
Velho - RO - CEP: 76812-610
Advogado do(a) RÉU:
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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 - Considerando que a autora não se manifestou quanto a opção
pela realização de audiência, designe-se o cartório data para a
realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC. Fica a
parte autora intimada por seu advogado, na forma do artigo 334,
§ 3º do CPC.
II – Devem as partes comparecerem pessoalmente na audiência
de conciliação, admitido preposto apenas para a pessoa jurídica,
devendo estarem acompanhadas por seus respectivos advogados.
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência
de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça
e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da
União ou do Estado.
III - Não obtida a conciliação, a parte requerida deverá oferecer
resposta escrita, por meio de advogado constituído ou de Defensor
Público, no prazo de 15 dias, a contar da data da audiência, sob
pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na
inicial e eventual procedência do pedido e ainda, a condenação
em custas e honorários de advogado. Se o réu reconhecer a
procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente
a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela
metade.
IV - 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, 30 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 7029498-06.2018.8.22.0001
[Transação]
MONITÓRIA (40)
Nome: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 1927, - de 1927 a 2067 lado ímpar, Areal, Porto Velho - RO - CEP: 76804-373
Advogado do(a) AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO
- RO000324A
Nome: TRINIT DI LU SOARES GERMANO
Endereço: Rua Antilhas, 4984, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho
- RO - CEP: 76820-490
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Emende-se a inicial no prazo de 15 dias, sob pena de extinção,
devendo a parte autora:
I - Promover o recolhimento das custas processuais iniciais,
tendo em vista não ter comprovado o cumprimento da respectiva
providência.
Ressalto que de acordo com a Lei Estadual 3896/16 (Nova Lei de
Custas), as custas inicias devem ser recolhidas no importe de 2%
sobre o valor da causa, uma vez que o presente feito não é caso de
realização de audiência preliminar.

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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II - Apresentar prova inequívoca do cumprimento das obrigações
que caberiam à parte autora. No caso, tal adimplemento parece
depender de demonstração de que a requerida usufruiu dos
serviços prestados pela autora.
Decorrido in albis, o que deverá ser devidamente certificado, voltem
os autos conclusos.
Comprovado o recolhimento, o cartório deverá cumprir os demais
itens do presente DESPACHO.
Porto Velho/RO, 30 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 7029611-57.2018.8.22.0001
[Empreitada]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: RONDONIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Endereço: Avenida Rio Madeira, 603, - de 337 a 747 - lado ímpar,
Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-025
Advogados do(a) AUTOR: JULIANE GOMES LOUZADA - RO9396,
KETLLEN KEITY GOIS PETTENON - RO0006028, MARCELO
ESTEBANEZ MARTINS - RO0003208
Nome: MAURICIO MENE GUCI
Endereço: Avenida Rio Madeira, 603-A, - de 337 a 747 - lado ímpar,
Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-025
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Deve a parte autora comprovar o recolhimento das custas iniciais,
somente após cumpra-se a DECISÃO a seguir:
I - Considerando que o autor já fez a opção pela realização de
audiência, designe-se o cartório data para a realização de audiência
de conciliação junto ao CEJUSC. Fica a parte autora intimada por
seu advogado, na forma do artigo 334, § 3º do CPC.
II – Devem as partes comparecerem pessoalmente na audiência
de conciliação, admitido preposto apenas para a pessoa jurídica,
devendo estarem acompanhadas por seus respectivos advogados.
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência
de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça
e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da
União ou do Estado.
III - Não obtida a conciliação, a parte requerida deverá oferecer
resposta escrita, por meio de advogado constituído ou de Defensor
Público, no prazo de 15 dias, a contar da data da audiência, sob pena
de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial e
eventual procedência do pedido e ainda, a condenação em custas
e honorários de advogado. Se o réu reconhecer a procedência do
pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação
reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
IV - 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, 30 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 0001397-25.2011.8.22.0001
[Usucapião Extraordinária]
USUCAPIÃO (49)
Nome: MOISES ALVES DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Melquides Nabuco, 3879, Cidade Nova, Porto Velho
- RO - CEP: 76800-000
Nome: JOANA MARIA RODRIGUES DA SILVA
Endereço: Rua Melquiades Nabuco, 3879, 3213-1049/9240-3400,
Cidade Nova, Porto Velho - RO - CEP: 76810-588
Nome: JOSE AFONSO FLORENCIO
Nome: RITA DE CASSIA CARVALHO DE SOUZA FLORENCIO
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.
Porto Velho, 30 de julho 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 7042094-56.2017.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 3391, - até 3700/3701,
Conceição, Porto Velho - RO - CEP: 76808-380
Advogado do(a) AUTOR: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL RO7651
Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Quadra SBS Quadra 1, s/n, bloco G, 24 andar, Asa Sul,
Brasília - DF - CEP: 70070-110 Endereço: Quadra SBS Quadra 1,
s/n, bloco G, 24 andar, Asa Sul, Brasília - DF - CEP: 70070-110
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL SGANZERLA DURAND RO0004872
SENTENÇA
Vistos.
Marcelo de Oliveira Rodrigues ajuizou a presente ação de
indenização em face do Banco do Brasil S/A alegando que no dia
07/07/2017 se deslocou até a agência da requerida, retirando a
senha de atendimento C157 às 12h09, sendo atendido somente
às 13h43, permanecendo no estabelecimento em espera para
atendimento por 01h34. Salienta que o Estado de Rondônia
aprovou a Lei nº 3.522/2015 e Lei nº 4.008/2017, a qual passou a
regular o tempo de espera e determinou que o valor da indenização
será equivalente a 17 UPFs-RO vigente na data de atendimento
por cada usuário atendido em horário excedente ao limite máximo
de tempo de espera de até 20 minutos, em dias normais, e de até
30 minutos, nos dias que antecedem ou que sucedem aos feriados
oficiais. Destaca que o valor do UPFs-RO no exercício de 2017,
conforme a Resolução N. 001/2016/GAB/CRE, será de R$ 65,21.
Requer a concessão da assistência judiciária gratuita e que seja
julgada procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento
de indenização no valor de R$ 2.217,14. Junta documentos.
Sob o ID nº 13348565 foi deferida a assistência judiciária gratuita
Citada, a requerida apresentou contestação, arguindo falta
de interesse de agir, uma vez que o autor não demonstrou que
requereu que fosse atendido. Aduz que não há prova nos autos de
qualquer fato ensejador ou de que efetivamente houve abalo moral,
tratando-se de mero aborrecimento. Requer a improcedência da
ação. Junta documentos.
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Regularmente intimada (ID nº 17413478), a parte autora não se
manifestou em Réplica.
É o relatório.
Decido.
A lide comporta julgamento antecipado à luz do que dispõe o art.
355, I, do CPC, uma vez que a questão é de direito e de fato, não
havendo para elucidação desta, outras provas a serem produzidas.
Versam os presentes sobre ação de cognição de natureza
condenatória, em que o requerente pretende o ressarcimento pelos
danos materiais sofridos decorrentes de má prestação de serviço
da empresa requerida, ao aguardar por tempo excessivo na fila.
Não há qualquer arguição de preliminar ou prejudicial, devendo,
no entanto e preambularmente, ser feita consideração preliminar
quanto ao entendimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual
nº 4.008 de 28.03.2017, que “dispõe sobre o pagamento de
indenização pelas instituições bancárias aos seus usuários, quando
atendidos em horário excedente ao limite máximo de tempo de
espera, nos termos da Lei nº 3.522, de 24 de março de 2015, e dá
outras providências”.
Ora, em 07/05/2018 foi julgada procedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 0802610-26.2017.8.22.0000, proposta
pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, reconhecendo
a inconstitucionalidade formal e material da Lei Estadual n°
4.008/2017, bem como a inconstitucionalidade formal por
arrastamento da integralidade da Lei Estadual nº 3.522/2015 e da
Lei Estadual nº 1.252/2003, vide:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL
4.008/2017. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO AO USUÁRIO POR ATRASO NO ATENDIMENTO
BANCÁRIO. VIOLAÇÃO FORMAL À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DE RONDÔNIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL.
INTERESSE
LOCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
PROCEDÊNCIA.
1. É formalmente inconstitucional a Lei Estadual nº 4.008/2017
iniciada e promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia por violação aos artigos 7º, 112, 122 e 123 da
Constituição de Rondônia, porquanto, ao Município compete
legislar sobre assuntos de interesse local, inserindo-se nesse
contexto, normatizar o tempo máximo de espera em fila de banco.
2. Constitui invasão à competência legislativa da União sobre
direito civil (art. 22, I, CF), respaldada pelo art. 8º da Constituição de
Rondônia, a lei estadual que cria espécie de responsabilidade civil
objetiva à agência bancária que extrapole o tempo de atendimento
ao usuário, determinando o pagamento de indenização, sem
permitir qualquer dilação probatória acerca do suposto dano moral.
3. Viola o princípio da isonomia, da razoabilidade e do devido
processo legal, a norma que sumariamente obriga as instituições
financeiras a pagar indenização ao usuário por atraso no
atendimento, inviabilizando ao Judiciário avaliar as circunstâncias
fáticas de cada situação que legitime essa postura.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade de uma lei estadual,
naturalmente há de ser retirada do ordenamento jurídico, por
arrastamento, a norma principal que com ela tenha correlação direta
e de dependência por sofrer contaminação da inconstitucionalidade.
5. Inconstitucionalidade formal e material reconhecida.
Se o ato inconstitucional é entendido como nulo, tal nulidade pode
e deve ser conhecida de ofício pelo magistrado, tendo em vista que
a compatibilidade com a Constituição é uma questão prejudicial.
Assim, diante da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 4.008 de
28.03.2017, não merece prosperar a pretensão ao pagamento de
indenização de 17 (dezessete) UPFs-RO (Unidade Padrão Fiscal
do Estado de Rondônia) vigente na data do atendimento, por cada
usuário atendido em horário excedente ao limite máximo de tempo
de espera ou o dobro em caso de não pagamento da indenização
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, CONDENO
o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da
causa atualizado, em razão da simplicidade da causa, nos termos
do art. 85, §2º do CPC.
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Não havendo o pagamento e nem requerimento do credor para a
execução da SENTENÇA, procedam-se as baixas e comunicações
pertinentes, ficando o credor isento do pagamento da taxa de
desarquivamento, se requerida no prazo de 06 (seis) meses do
trânsito em julgado.
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.
Porto Velho, 27 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 7018954-56.2018.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
BUSCA E APREENSÃO (181)
Nome: BV FINANCEIRA S/A
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14171, 16andar, Chácara
Itaim, São Paulo - SP - CEP: 04533-085
Advogado do(a) REQUERENTE: HUDSON JOSE RIBEIRO SP0150060
Nome: EULALIA SOUZA SILVA
Endereço: Rua Raimundo Cantuária, 4935, - de 4551 a 4935 - lado
ímpar, Agenor de Carvalho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-347
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Vistos.
Considerando a petição de ID nº 19996723, proceda a escrivania
a alteração do valor da causa, devendo constar o valor de R$
23.484,28.
Após, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das
custas complementares, no prazo de quinze dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Com a comprovação:
I - Defiro liminarmente a medida. Expeça-se MANDADO /carta
precatória de busca e apreensão, depositando-se o bem com a
parte autora, ressalvando a necessidade de prévio pagamento de
eventuais taxas administrativas perante o DETRAN.
II - Cumprida a liminar, cite-se a parte requerida para, em 15 (quinze)
dias contestar, sob pena de revelia, facultando-lhe a purgação da
mora no prazo de 05 (cinco) dias a partir do cumprimento da liminar,
compreendendo a integralidade da dívida pendente, segundo os
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, a fim de que
o bem lhe seja restituído livre de ônus (Decreto Lei 911/69, art. 3º, §
2º, conforme redação dada pela Lei 10.931/2004). Cientifiquem-se
eventuais avalistas. Expeça-se MANDADO.
III – Consigne-se que há que se aguardar o prazo de cinco dias
após a citação da parte devedora para que esta apresente sua
resposta ou venha a purgar a mora, prazo este deveras exíguo,
não representando prejuízo grave ou de difícil reparação para
a parte credora, conforme já decidido pelo E. TJ/RO no Agravo
de Instrumento nº 0011611-10.2013.8.22.0000, de relatoria do
Desembargador Moreira Chagas, julgado em 31/01/2014.
IV - Consigne-se ainda que, restando infrutífera a tentativa de
citação, 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.
V - Fica a parte requerida intimada a, no momento da apresentação
da contestação, especificar, circunstanciadamente, as provas que
pretende produzir, indicando sua relevância e pertinência, sob pena
de preclusão (artigo 336 do CPC).
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CÓPIA
DA
PRESENTE
SERVIRÁ
COMO
CARTA/
MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO
DESTE
Porto Velho, 27 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
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autora apresente o endereço do segundo requerido para que haja
a sua citação, sob pena de sua exclusão do polo passivo da ação e
prosseguimento do feito no estado em que se encontra.
Porto Velho, 30 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 7021996-50.2017.8.22.0001
[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA,
DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Endereço: Rua das Araras, 241, - de 1/2 a 240/241, Eldorado, Porto
Velho - RO - CEP: 76811-678
Advogados do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA
BEZERRA CARDOSO - RO0000796, MARCOS RODRIGO
BENTES BEZERRA - RO0000644, CAMILA BEZERRA BATISTA
- RO0007212
Nome: ROBERTA SALVAGNI DE QUEIROZ
Endereço: Rua Tabajara, 824, Apto 602, Olaria, Porto Velho - RO
- CEP: 76801-316
Nome: RAFAEL SALVAGNI DE QUEIROZ
Endereço: Rua Anari, 5358, Bloco 10, Apto 403, Floresta, Porto
Velho - RO - CEP: 76806-090
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Fica a parte exequente intimada a juntar o boleto correspondente
ao comprovante de pagamento de ID nº 16514849, no prazo de
cinco dias, sob pena de indeferimento da diligência.
Porto Velho, 27 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 7022396-64.2017.8.22.0001
[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA,
DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Endereço: Rua das Araras, 241, - de 1/2 a 240/241, Eldorado, Porto
Velho - RO - CEP: 76811-678
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCOS RODRIGO BENTES
BEZERRA - RO0000644, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA
CARDOSO - RO0000796, CAMILA BEZERRA BATISTA RO0007212
Nome: GEANDERSON FERNANDES PEREIRA
Endereço: Rua Algodoeiro, 3901, - de 3703/3704 a 3939/3940,
Conceição, Porto Velho - RO - CEP: 76808-414
Nome: GERLEI FERNANDES PEREIRA
Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 5886, (São Sebastião I), São
Sebastião, Porto Velho - RO - CEP: 76801-626
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Considerando a diligência pretendida sob o ID nº 16546719, deve
a parte exequente recolher as custas referentes aos arts. 17 a 19
da Lei Estadual n. 3.896/16, no prazo de cinco dias, sob pena de
indeferimento do requerimento.
Porto Velho, 27 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 7028062-80.2016.8.22.0001
[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito,
Acidente de Trânsito, Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético,
Histórico ou Turístico]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: SOLIMAR LIMA DE SOUZA
Endereço: Rua Cecília Meireles, 5749, São Sebastião, Porto Velho
- RO - CEP: 76801-616
Advogado do(a) AUTOR: PAULO TIMOTEO BATISTA RO0002437
Nome: SIEL TRANSPORTES LTDA - ME
Endereço: Avenida Brasil, 1564, sala B, Nova Brasília, Ji-Paraná RO - CEP: 76908-503
Nome: HELIO FRANCISCO LOPES
Endereço: Rua Coqueiros, 2058, União II, Ji-Paraná - RO - CEP:
76913-247
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Em mais de uma oportunidade a parte autora foi intimada para
se manifestar sobre o AR negativo do segundo requerido, assim,
excepcionalmente, defiro o prazo de 05 dias, para que a parte

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 7009370-96.2017.8.22.0001
[Levantamento de Valor]
ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
Nome: IVAI FREITAS DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Padre Ângelo Cerri, 2426, - de 2351/2352 ao fim,
Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-865
Nome: IVAN FREITAS DE OLIVEIRA FILHO
Endereço: Rua Padre Ângelo Cerri, 2426, - de 2351/2352 ao fim,
Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-865
Nome: IVANIA FREITAS DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Padre Ângelo Cerri, 2426, - de 2351/2352 ao fim,
Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-865
Nome: IVANILSON FREITAS DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Padre Ângelo Cerri, 2426, - de 2351/2352 ao fim,
Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-865
Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIO MEDEIROS DE
SOUZA - RO0006600
Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIO MEDEIROS DE
SOUZA - RO0006600
Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIO MEDEIROS DE
SOUZA - RO0006600
Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIO MEDEIROS DE
SOUZA - RO0006600
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Nome: OLENINA FREITAS DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Padre Ângelo Cerri, 2426, - de 2351/2352 ao fim,
Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-865
Advogado do(a) INTERESSADO:
DESPACHO
Vistos,
Analisando detidamente os autos, verificou-se que na certidão
de óbito ID nº 8956033, há a declaração que a senhora Olenina
possuía 6 (seis) filhos, sendo 2 (dois) já falecidos. No entanto,
apenas ingressaram com o pedido 4 (quatro) dos herdeiros, não
havendo informação quanto a possíveis sucessores por estirpe.
Devem os demandantes, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar
aos autos as certidões de óbito dos irmãos já falecidos, sob pena
de preclusão.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz (a) 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 7029464-31.2018.8.22.0001
[Transação]
MONITÓRIA (40)
Nome: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 1927, - de 1927 a 2067 lado ímpar, Areal, Porto Velho - RO - CEP: 76804-373
Advogado do(a) AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO
- RO000324A
Nome: FELIPE MEDEIROS
Endereço: Avenida Rio Madeira, 2905, - de 2905 a 3293 - lado
ímpar, Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-741
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, 30 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 7006926-90.2017.8.22.0001
[Seguro]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: SEBASTIAO FERREIRA DE ARAUJO
Endereço: Rua Recife, 162, Nova Floresta, Porto Velho - RO - CEP:
76806-718
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO DE ASSIS DA SILVA SC0035135
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, Centro, Rio de Janeiro - RJ CEP: 20031-205
Advogados do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA
- RO9117, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, IRAN
DA PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO0005087, ANDREY
CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B, WILSON VEDANA
JUNIOR - RO0006665
DESPACHO
Vistos.
Autorizo a expedição de alvará em favor do perito judicial para
levantamento do valor depositado sob o ID nº 11193613.
Com a expedição do alvará, intime-se o expert para recebimento
do mesmo em cartório no prazo de cinco dias.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
Após, pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso de não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
Porto Velho, 27 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 7041599-12.2017.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ADSON MENDES NASCIMENTO
Endereço: Estrada Treze de Setembro, 2171, - de 2171 ao fim lado ímpar, Aeroclube, Porto Velho - RO - CEP: 76811-197
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
Nome: BANCO ITAÚ
Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha 100, Parque Jabaquara, São Paulo - SP
- CEP: 04344-902
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
A parte autora faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita,
por isso, isento-a do pagamentos das custas processuais iniciais.
Ante o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Porto Velho, 27 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 7018351-17.2017.8.22.0001
[Espécies de Contratos]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Endereço: Rua João Goulart, 2182, - de 1923/1924 a 2251/2252,
São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-034
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
Nome: THAINA PEREIRA DA SILVA DA ROCHA
Endereço: Rua Boa Vista, 2179, Jorge Teixeira, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: GLEICE KELI SANTANA SANTOS
Endereço: Vale Formoso, 2608, Vista Alegre, ESPIGÃO D’OESTE
- RO - CEP: 76974-000
Nome: JOSE GERALDO SOARES CARVALHO
Endereço: Rua Boa Vista, 2193, Jorge Teixeira, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Fica a parte exequente intimada quanto ao retorno da carta
precatória. Prazo de 05 dias.
Porto Velho, 30 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 7017464-96.2018.8.22.0001
[Correção Monetária]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA,
DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Endereço: Rua das Araras, 241, - de 1/2 a 240/241, Eldorado, Porto
Velho - RO - CEP: 76811-678
Advogados do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA
BEZERRA CARDOSO - RO0000796, CAMILA BEZERRA BATISTA
- RO0007212
Nome: CASSIO MOURA SILVA
Endereço: Rua Bandonión, 6414, Castanheira, Porto Velho - RO CEP: 76811-424
Nome: LINEIDE MARTINS DE CASTRO
Endereço: Rua Abunã, 1439, Olaria, Porto Velho - RO - CEP:
76801-272
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº 18190486, onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho, 27 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 7029676-52.2018.8.22.0001

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

252

[Transação]
MONITÓRIA (40)
Nome: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 1927, - de 1927 a 2067 lado ímpar, Areal, Porto Velho - RO - CEP: 76804-373
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE CAMARGO - RO0000704
Nome: NADIELE DHESY DE SOUZA
Endereço: Zacarias v. dos Santos, 355, satelite, Candeias do
Jamari - RO - CEP: 76860-000
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, 30 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 7022576-80.2017.8.22.0001
[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA,
DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Endereço: Rua das Araras, 241, - de 1/2 a 240/241, Eldorado, Porto
Velho - RO - CEP: 76811-678
Advogados do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA
BEZERRA CARDOSO - RO0000796, CAMILA BEZERRA BATISTA
- RO0007212, CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348
Nome: ANDRESSA DAIANA LUCAS DA SILVA
Endereço: Rua Duque de Caxias, 1280, - de 1280/1281 a 1522/1523,
Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-110
Nome: EDMILSON DA SILVA
Endereço: Rua Tarumã, 2203, Castanheira, Porto Velho - RO CEP: 76811-378
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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DESPACHO
Vistos.
Considerando a diligência pretendida sob o ID nº 16423638, deve
a parte exequente recolher as custas referentes aos arts. 17 a 19
da Lei Estadual n. 3.896/16, no prazo de cinco dias, sob pena de
indeferimento do requerimento.
Porto Velho, 27 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 7000594-10.2017.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: RAIZA SUELEN BARROS PEREIRA
Endereço: Rua Caetano Donizete, 6634, - de 6566/6567 a
6890/6891, Aponiã, Porto Velho - RO - CEP: 76824-092
Advogado do(a) AUTOR: MILTON FUGIWARA - RO0001194
Nome: BANCO ITAÚ
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 86, - até 249/250, Centro, Porto
Velho - RO - CEP: 76801-076
Advogado do(a) RÉU: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR
- PI0002338
DESPACHO
Vistos.
Considerando as alegações da inicial e da contestação e o pedido
genérico de provas, especifiquem circunstanciadamente as provas
que pretendem produzir, indicando sua relevância e pertinência.
Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.
Saliento que caso proteste pela produção de prova pericial, logo no
seu requerimento deve a parte indicar o tipo de perícia pretendida,
a sua FINALIDADE, indicar o assistente técnico e apresentar os
quesitos, sob pena de indeferimento da prova pretendida.
Porto Velho, 30 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 7046526-55.2016.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: WILSON PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua Harpa, 06141, - de 6370/6371 ao fim, Castanheira,
Porto Velho - RO - CEP: 76811-466
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Rua Núcleo Cidade de Deus,
Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
- SP0128341
DESPACHO
Vistos,
Sob o ID nº 15680067 foi oportunizado o prazo de quinze dias,
sob pena de preclusão, para a parte autora realizar nova juntada
de Réplica, bem como para a requerida providenciar a juntada do
contrato nº RE62551639204 assinado pelo autor, contudo, as partes
quedaram-se silentes, conforme certidão de ID nº 20096546.
Assim, considerando que o ponto controvertido da demanda é
justamente a existência de relação jurídica entre as as partes,
designo audiência de instrução para o dia 04/09/2018, às 09h00,
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unicamente para a oitiva do requerente, sob pena de confesso.
Expeça-se o necessário para intimação pessoal do autor.
Intimem-se os advogados das partes via PJe.
Porto Velho, 30 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 7015764-56.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: MARINA MARQUES DA SILVA PASSOS
Endereço: Senador Olavo Pires, 1865, centro, Itapuã do Oeste RO - CEP: 76861-000
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE SP0273516
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207,
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434, MARCELO
RODRIGUES XAVIER - RO0002391
DESPACHO
Vistos,
Cuida-se de cumprimento de SENTENÇA.
Altere-se a classe processual.
INTIME-SE a parte devedora a fim de que, no prazo de 15
(quinze) dias, satisfaça a obrigação, adimplindo o montante da
condenação, corrigido e atualizado nos termos da SENTENÇA, sob
pena de aplicação de honorários em execução e multa de 10%
prevista no artigo 523, §1º, do CPC.
Advirta-se, desde já, o(a) executado(a) de que eventuais
impugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no
prazo de 15 (quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar
especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos
com os documentos que se fizerem necessário à demonstração
do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da
impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, do CPC.
Havendo impugnação, fica INTIMADO(A) a parte exequente para
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA,
no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, certifique-se
nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o que deverá
ser certificado, fica INTIMADO(A) a parte exequente para, no prazo
de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosseguimento
normal ao feito, observando a ordem preferencial disposta no art.
835 do CPC.
Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial em
nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração
autorizar) para levantamento dos valores com juros/correções/
rendimentos, sob pena de envio dos respectivos valores depositados
na conta judicial para a conta centralizadora. (Obs.Aguarde-se, em
cartório, o decurso do prazo de vencimento do alvará).
Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte Autora/
Exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a
satisfação do crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como
sendo o pagamento integral da obrigação.
Por fim, mantendo-se inerte a parte Autora/Exequente, envie-me
os autos conclusos para SENTENÇA de extinção.
CÓPIA
DA
PRESENTE
SERVIRÁ
COMO
CARTA/
MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO
DESTE observando-se o(s) seguinte(s) endereço(s) para
localização:
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Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 27 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 0000122-36.2014.8.22.0001
[Nota Promissória]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: DAVID JOSE NOGUEIRA
Endereço: Avenida Guanabara, n. 2284, São Cristóvão, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIEL GAGO DE SOUZA RO0004155, ERNANDE DA SILVA SEGISMUNDO - RO0000532,
FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES - RO0001940
Nome: ZACARIAS DE SOUZA LIMA
Endereço: Rua Tiradentes, 3009, Setopr Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) EXECUTADO: ANGELO FLORINDO DA SILVA RO0005489
SENTENÇA
Vistos.
Considerando os depósitos realizados pela fonte pagadora do
executado do valor exequendo e o consequente levantamento pelo
exequente, com fundamento no inciso II do art. 924, do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTA a ação de execução movida
por DAVID JOSE NOGUEIRA contra ZACARIAS DE SOUZA LIMA,
ambos qualificados nos autos.
Custas finais pela parte 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, 30 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 7040602-29.2017.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ED TRANSPORTES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
EIRELI
Endereço: Avenida Jatuarana, 4917, Nova Floresta, Porto Velho RO - CEP: 76807-441
Advogado do(a) AUTOR: JAMES NICODEMOS DE LUCENA RO0000973
Nome: D’STAKE CALCADOS E REPRESENTACOES LTDA - ME
Endereço: Avenida Miguel Sutil, 3335, Poção, Cuiabá - MT - CEP:
78015-650
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação movida por ED TRANSPORTES E MATERIAIS
PARA CONSTRUCAO EIRELI em desfavor de D’STAKE
CALCADOS E REPRESENTACOES LTDA - ME.
No ID n. 19719398, foi determinado que a requerente recolhesse
o valor da multa e promovesse a citação da parte requerida, sob
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pena de inscrição em dívida ativa e extinção e arquivamento do
feito, no prazo de 05 dias, porém não foi atendida a determinação
judicial.
Considerando que a parte autora deixou de cumprir determinação
processual, JULGO EXTINTO o feito sem a análise do MÉRITO,
nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Ante a aplicação da multa e o não pagamento, inscreva-se em
dívida ativa antes do arquivamento do feito.
Sem custas finais.
P. R. I.
Porto Velho, 30 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 7006576-39.2016.8.22.0001
[Correção Monetária, Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: DANICA TERMOINDUSTRIAL BRASIL S.A.
Endereço: Rua Noruega, 99, Boa Vista, Joinville - SC - CEP:
89206-600
Advogados do(a) EXEQUENTE: DEBORA RENATA LINS
CATTONI - RN0005169, DANIEL SOTERO DA CUNHA - RN11361
Nome: MR MESQUITA DE PAULA - ME
Endereço: Rua Emil Gorayeb, 3555, São João Bosco, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-728
Advogado do(a) EXECUTADO: FRANKLIN MOREIRA DUARTE RO0005748
DECISÃO
Vistos,
Realizada tentativa de bloqueio de ativos financeiros da parte
executada, junto ao sistema BACEN-JUD, com o acréscimo de
10% do valor da obrigação a título de multa, pois já decorrido o
prazo de 15 dias para o pagamento voluntário, nos termos do §1º
do art. 523, do CPC e 10% a título de honorários advocatícios, o
resultado foi negativo, uma vez que não houve bloqueio de valores.
Fica a parte exequente intimada para indicar outros bens passíveis
de penhora, impulsionando validamente o feito no prazo de 30
(trinta) dias.
Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, considerando
que restaram infrutíferas as diligências de localização de bens do
devedor, que a jurisprudência superior aponta para a aplicabilidade
do art. 921, III do CPC, nos termos dos seguintes julgados (TJ/
RO, Apelação Cível n. 100.001.1997.005972-9, Relator Juiz
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, julgado em 30-07-2008 e
Apelação Cível n. 100.001.2004.008078-0, Relator Desembargador
Alexandre Miguel, julgado em 18-01-2006; STJ, REsp 1.231.544/
RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 27-03-2012, DJe 27/04/2012), ressalvado entendimento pessoal
do magistrado, fica determinada a suspensão e arquivamento, por
ora, do feito, com a remessa dos presentes autos ao arquivo.
Porto Velho, 30 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 7019039-47.2015.8.22.0001
[Juros]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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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: A AZIS PEREIRA EIRELI - ME
Endereço: Rua Rio Marmelo, 5798, Cuniã, Porto Velho - RO - CEP:
76824-404
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos,
Realizada tentativa de bloqueio de ativos financeiros da parte
executada junto ao sistema BACEN-JUD, considerando o resultado
negativo, uma vez que não houve bloqueio de valores, fica parte
exequente intimada para indicar outros bens passíveis de penhora,
impulsionando validamente o feito no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, considerando
que restaram infrutíferas as diligências de localização de bens do
devedor, que a jurisprudência superior aponta para a aplicabilidade
do art. 921, III do CPC, nos termos dos seguintes julgados (TJ/
RO, Apelação Cível n. 100.001.1997.005972-9, Relator Juiz
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, julgado em 30-07-2008 e
Apelação Cível n. 100.001.2004.008078-0, Relator Desembargador
Alexandre Miguel, julgado em 18-01-2006; STJ, REsp 1.231.544/
RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 27-03-2012, DJe 27/04/2012), ressalvado entendimento pessoal
do magistrado, fica determinada a suspensão e arquivamento, por
ora, do feito, com a remessa dos presentes autos ao arquivo.
Porto Velho, 30 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 7006006-82.2018.8.22.0001
[Despesas Condominiais]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: Condominio Brisas do madeira
Endereço: Estrada da Penal, 4405, Rio Madeira, Porto Velho - RO
- CEP: 76821-331
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL CAMILO ARARIPE RO0002806
Nome: RONIELE CABRAL MEDEIROS DE MENEZES
Endereço: Estrada da Penal, 4405, AP 0505 BL 02 COND BRISAS
DO MADEIRA, Rio Madeira, Porto Velho - RO - CEP: 76821-331
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº 19771685, onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho, 27 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 7026137-83.2015.8.22.0001
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[Locação de Imóvel, Consignação de Chaves]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: CARLOS HENRIQUE MARQUES
Endereço: Rua Abunã, 1602, Olaria, Porto Velho - RO - CEP:
76801-272
Advogados do(a) EXEQUENTE: REYNALDO DINIZ PEREIRA
NETO - RO0004180, MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO RO0003766
Nome: BR - EDUC CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA - ME
Endereço: Rua Abunã, 1505, Olaria, Porto Velho - RO - CEP:
76801-273
Nome: SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS
Endereço: Rua Abunã, 1505, Olaria, Porto Velho - RO - CEP:
76801-273
Advogado do(a) EXECUTADO: MOISES MARINHO DA SILVA RO0005163
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos,
Realizada tentativa de bloqueio de ativos financeiros da parte
executada, junto ao sistema BACEN-JUD, com o acréscimo de 10%
do valor da obrigação a título de multa, pois já decorrido o prazo de
15 dias para o pagamento voluntário, nos termos do §1º do art. 523,
do CPC e 10% a título de honorários advocatícios, o resultado foi
negativo, uma vez que não houve bloqueio de valores.
Fica a parte exequente intimada para indicar outros bens passíveis
de penhora, impulsionando validamente o feito no prazo de 30
(trinta) dias.
Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, considerando
que restaram infrutíferas as diligências de localização de bens do
devedor, que a jurisprudência superior aponta para a aplicabilidade
do art. 921, III do CPC, nos termos dos seguintes julgados (TJ/
RO, Apelação Cível n. 100.001.1997.005972-9, Relator Juiz
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, julgado em 30-07-2008 e
Apelação Cível n. 100.001.2004.008078-0, Relator Desembargador
Alexandre Miguel, julgado em 18-01-2006; STJ, REsp 1.231.544/
RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 27-03-2012, DJe 27/04/2012), ressalvado entendimento pessoal
do magistrado, fica determinada a suspensão e arquivamento, por
ora, do feito, com a remessa dos presentes autos ao arquivo.
Porto Velho, 30 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 7023707-56.2018.8.22.0001
[Inadimplemento, Correção Monetária]
MONITÓRIA (40)
Nome: MARIA CRISTINA THOMAS - EPP
Endereço: Rua Nereu Ramos, 1103, - de 974/975 ao fim, Riachuelo,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-770
Advogados do(a) AUTOR: CARLA ALEXANDRE RIBEIRO RO0006345, MARTA FRANCISCO DE OLIVEIRA - RO0005900,
KESIA DOMINGOS PEREIRA - RO9483
Nome: LIBERATO RIBEIRO DE ARAUJO FILHO
Endereço: Rua Portela, 3275, Cuniã, Porto Velho - RO - CEP:
76824-456
Advogado do(a) RÉU: HAILTON OTERO RIBEIRO DE ARAUJO RO0000529
DESPACHO
Vistos.
Manifeste-se a parte autora quanto a petição de ID Num. 19882781.
Prazo de 10 dias, sob pena de preclusão.
Porto Velho, 30 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 7006234-57.2018.8.22.0001
[Contratos Bancários]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, Vila
Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
Nome: ANANIAS VIEIRA LINS NETO
Endereço: Rua Vespaziano Ramos, 1582, Nossa Senhora das
Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-168
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde as partes noticiam o acordo formulado
e as condições de seu cumprimento, requerendo a extinção do
feito, homologo por SENTENÇA o acordo e em consequência
JULGO EXTINTO o processo supra referido, onde figuram como
partes BANCO BRADESCO S.A. e ANANIAS VIEIRA LINS NETO,
com análise do MÉRITO, nos termos do art. 487, III, do CPC.
Sem custas.
P.R.I. Arquive-se oportunamente.
Porto Velho, 27 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 7029838-81.2017.8.22.0001
[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: SILVIO RODRIGUES BATISTA
Endereço: Avenida Rio Madeira, 4086, Apart. 403 - bl. 04, Rio
Madeira, Porto Velho - RO - CEP: 76821-300
Advogado do(a) AUTOR: SILVIO RODRIGUES BATISTA RO0005028
Nome: Direcional Ambar Empreendimentos Imobiliários Ltda
Endereço: Rua dos Otoni, 177, Santa Efigênia, Belo Horizonte MG - CEP: 30150-270
Advogados do(a) RÉU: ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA RO0001246, MANUELA GSELLMANN DA COSTA - RO0003511
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde as partes noticiam o acordo formulado
e as condições de seu cumprimento, requerendo a extinção do
feito, homologo por SENTENÇA o acordo e em consequência
JULGO EXTINTO o processo supra referido, onde figuram
como partes SILVIO RODRIGUES BATISTA e Direcional Ambar
Empreendimentos Imobiliários Ltda, com análise do MÉRITO, nos
termos do art. 487, III, do CPC.
Sem custas.
P.R.I. Arquive-se.
Porto Velho, 30 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 7032144-57.2016.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: KELLY DA SILVA SOUZA
Endereço: Rua Cristina, 6726, - de 6330/6331 a 7009/7010, Igarapé,
Porto Velho - RO - CEP: 76824-326
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
Nome: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE
CREDITO LTDA
Endereço: AVENIDA FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS,
529, CENTRO, Monte Belo - MG - CEP: 37115-000
Advogados do(a) RÉU: NEYIR SILVA BAQUIAO - MG0129504,
LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA - MG162283
SENTENÇA
Vistos.
Kelly da Silva Souza propôs ação declaratória c/c pedido de
indenização por danos morais em face da Brasil Card Administradora
de Cartão de Crédito Ltda, alegando, em síntese, que ao tentar
efetuar uma compra no comércio local, teve seu crédito negado por
estar com seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por
determinação da requerida, por um débito no valor de R$ 195,03,
vencido em 30/05/2014, referente ao contrato nº 5694.10549.109.
Assevera que não se utilizou de serviços e produtos da requerida
e que no ano de 2012 os seus documentos pessoais foram
furtados. Aduz que a inscrição negativa lhe causou abalo moral,
em razão dos constrangimentos que passou. Requer a concessão
da assistência judiciária gratuita, a antecipação da tutela para ter
seu nome excluído dos órgãos de proteção ao crédito e que seja
julgada procedente a ação para declarar a inexistência do débito,
bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização
por danos morais causados ao requerente. Junta documentos.
Sob o ID nº 4547196 foi deferida a assistência judiciária gratuita e
indeferida a antecipação dos efeitos da tutela.
Citada, a requerida apresentou contestação alegando, em síntese,
que o Cartão de Crédito nº 5694.10549.109 foi requerido pela
autora junto ao estabelecimento comercial conveniado à requerida,
sendo ele REDE DE DROGARIAS BRASIL LTDA – EPP – REDE
BRASIL FARMA – LIBERDADE, sendo que o cartão foi utilizado
para aquisição de produtos em oportunidades alternadas, porém,
não foram realizados os pagamentos, o que ensejou a inscrição.
Explica que o cartão contratado pela requerente trata-se de cartão
fidelidade da REDE DE DROGARIAS BRASIL LTDA EPP, cartão
aberto que pode ser utilizado em todas as lojas credenciadas a
rede de Drogarias. Aduz que não há prova nos autos de qualquer
fato ensejador ou de que efetivamente houve abalo moral. Requer
seja julgado improcedente o pedido do autor e a condenação por
litigância de má-fé. Junta documentos.
Houve réplica sob o ID nº 8918444.
DECISÃO saneadora no ID nº 12423750, deferindo a produção de
prova pericial grafotécnica.
Laudo pericial acostado sob o ID nº 16689518, pelo que a
requerida se manifestou sob o ID nº 17464081, expressando a sua
concordância e pugnando pela condenação da autora em litigância
de má-fé.
A parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial sob o ID
nº 17589495.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de responsabilidade por dano moral decorrente de alegada
inscrição indevida do nome da autora em órgão de restrição ao
crédito.
Compete à autora a comprovação do fato constitutivo de seu
direito enquanto que à requerida a comprovação de fato extintivo,
impeditivo e modificativo de seu direito.
No caso em análise, havendo a alegação de que a autora não
realizou o negócio com a requerida, pelo qual foi inscrita em órgão
de restrição ao crédito, caberia à requerida provar a existência de
relação jurídica entre as partes, o que legitimaria a cobrança e,
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consequentemente, a inscrição do nome da autora nos órgãos de
restrição ao crédito.
Pois bem! A perícia grafotécnica realizada nos documentos de
ID nº 7861630, 7861665 e 7861682 concluiu que a assinatura
questionada é autêntica, ou seja, foi produzida pelo punho escritor
da pessoa examinada, a ora autora.
Em que pese a insurgência da autora quanto ao resultado da
perícia, impende consignar que da mesma forma que o juiz não
está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua
convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (art.
436 do CPC), inexiste empecilho para que ele o adote integralmente
como razões de decidir.
No tocante ao laudo pericial, não vislumbro as irregularidades
apontadas, pois apresenta de forma convincente e fundamentada
as razões que levaram o senhor perito judicial a concluir pela
autenticidade da assinatura aposta no título examinado.
Além disso, ressalta-se que o Juízo não constatou qualquer
vício, omissão, inexatidão ou conduta atentatória do perito
judicial nomeado, que pudesse macular a perícia feita. Assim é a
jurisprudência:
Se o juiz se conduz segundo o princípio da persuasão racional,
informador do CPC 131, concluindo à luz dos fatos e circunstâncias
refletidos nas provas dos autos que a perícia é desnecessária, não
há contrariedade ao CPC 420, III. (STJ, 3ª T., Ag 45588, rel. Min.
Nilson Naves, j. 14/1/1994, DJU4/2/1994, p. 983)
A respeito do tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece que, “por
se tratar de prova especial, subordinada a requisitos específicos,
a perícia só pode ser admitida, pelo juiz, quando a apuração
do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de
convencimento” (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 1993.
p. 475)
Desta feita, verifica-se que a requerida se desincumbiu de
comprovar que, ao contrário do que alegou a autora na inicial, a
autora firmou contrato com a requerida que originou a inscrição
do seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de
inadimplemento, fato impeditivo do direito da autora, nos termos do
art. 373, II, do CPC.
Ora, se a causa de pedir próxima (pedido indenização pelo
dano moral) tinha como amparo fático (causa de pedir remota) a
inexistência de qualquer título, a tese da autora sucumbiu, diante
da prova da relação contratual.
Diante disso, considerando que a cobrança por parte da requerida
é legítima, a requerida agiu no exercício regular do seu direito
ao inscrever o nome da autora em órgão de proteção ao crédito,
pelo que improcede a pretensão deduzida na inicial, enquanto a
reconvenção deve ser acolhida.
Quanto ao pedido de condenação da autora por litigância de má-fé,
observa-se que o caso em comento trata-se de lide temerária em que
a parte se vale da gratuidade processual para provocar inutilmente
o Judiciário, além de compelir a parte adversa a arcar com os custos
necessários para se defender, inclusive com a produção de prova
pericial, sem que responda pelas consequências do insucesso da
empreita em razão da prefalada assistência judiciária gratuita.
Assim, por essas razões e pelo fato da parte requerida ter
comprovado satisfatoriamente a legalidade do débito, o que
demonstra que a autora alterou a verdade dos fatos, incidindo
assim no artigo 80, II do CPC, condeno a autora em litigância de
má-fé.
Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, CONDENO
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da
causa atualizado, em razão da simplicidade da causa, nos termos
do art. 85, §2º do CPC.
CONDENO a autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa
equivalente a 1% sobre o valor da causa atualizado.
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
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e alteração do valor da causa, intimando-se, em seguida, para
pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida ativa e arquivem
os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 30 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 7021097-18.2018.8.22.0001
[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
- RO0005086
Nome: RODRIGO NUNES DOS SANTOS
Endereço: Rua Abnatal Bentes de Lima, 956, - até 1006/1007,
Agenor de Carvalho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-226
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº 18857943 onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
Posto isso, indefiro o pedido de desbloqueio judicial uma vez que
não chegou a ser feito, e, ainda, indefiro a expedição de ofício aos
órgãos competentes eis que não compete ao Juízo tal medida.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho, 30 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 7035649-22.2017.8.22.0001
[Transação]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
EXECUTADO: ERIK DHIOSON GONCALVES DOS SANTOS
CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé.
Fica a parte Requerente, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena
de protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 27 de julho 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 7006479-39.2016.8.22.0001
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[Seguro]
PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: JOSE EUCLIDES RABELO LABORDA
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena
de protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 27 de julho 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 7032329-61.2017.8.22.0001
[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: ADRIANA FERREIRA LEVY
Endereço: Rua dos Economistas, 3480, Sao joao Bosco, Porto
Velho - RO - CEP: 76900-999
Nome: ANA CECILIA DA SILVA MENDES
Endereço: Rua Padre Chiquinho, 2463, - de 2394/2395 ao fim,
Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-862
Nome: ANA CRISTINA DA SILVA MENDES
Endereço: Rua Padre Chiquinho, 2463, - de 2394/2395 ao fim,
Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-862
Nome: CARLOS PEREZ LEVY
Endereço: Rua dos Economistas, 3480, São João Bosco, Porto
Velho - RO - CEP: 76803-716
Nome: ANCY LIDIONETE ZAPAROLE RIVA
Endereço: Rua Humberto Correia, 3102, São João Bosco, Porto
Velho - RO - CEP: 76803-712
Nome: FABIANA RODRIGUES RIVA
Endereço: Rua Humberto Correia, 3102, São João Bosco, Porto
Velho - RO - CEP: 76803-712
Nome: FLORIANO RODRIGUES RIVA NETO
Endereço: Rua Humberto Correia, 3102, São João Bosco, Porto
Velho - RO - CEP: 76803-712
Nome: IRACEMA MARTA DUNKER
Endereço: Rua Maceio, 5151, 5ª Bec, Vilhena - RO - CEP: 76980220
Nome: LUIZ DA SILVA FEITOZA
Endereço: Rua Henrique Soro, 7249, Aponiã, Porto Velho - RO CEP: 76824-038
Nome: MITSUE HATAKA
Endereço: Av. Rio Branco, 2419, Centro, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Nome: SILVIO TAKASHI FUKUDA YAMASHITA
Endereço: Av. Mendoça Lima, 667, Centro, Guajará-Mirim - RO CEP: 76850-000
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
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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: ITAU UNIBANCO S.A.
Endereço: Avenida Rio Madeira, 3283, Embratel, Porto Velho - RO
- CEP: 76820-741
Advogado do(a) EXECUTADO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
Certidão
Certifico, para os devidos fins de direito, que o Recurso de Apelação
é tempestiva. Fica a parte requerida intimada a, querendo,
apresentar Contrarrazões no prazo legal. O certificado é verdade
e dou fé.
Porto Velho, 27 de julho 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 7013179-94.2017.8.22.0001
[Extinção da Execução]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RAIMUNDO MACHADO DE AGUIAR
EXECUTADO: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE
PETROLEO LTDA, DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS
DE PETROLEO LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé.
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena
de protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 27 de julho 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 7013179-94.2017.8.22.0001
[Extinção da Execução]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RAIMUNDO MACHADO DE AGUIAR
EXECUTADO: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE
PETROLEO LTDA, DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS
DE PETROLEO LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé.
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena
de protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 27 de julho 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 7013179-94.2017.8.22.0001
[Extinção da Execução]
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RAIMUNDO MACHADO DE AGUIAR
EXECUTADO: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE
PETROLEO LTDA, DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS
DE PETROLEO LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé.
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena
de protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 27 de julho 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 7046439-65.2017.8.22.0001
[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUIS CARLOS DE CASTILHOS
RÉU: EMBRASYSTEM
CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé.
Fica a parte Requerente, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena
de protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 27 de julho 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 7014949-93.2015.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA ANITA SOUZA JESUS
RÉU: TIM CELULAR
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena
de protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 27 de julho 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 7032157-22.2017.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de
Trânsito]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROBERTO SOARES CRESPIM, VALNITA DOS
SANTOS MIRANDA DA SILVA
EXECUTADO: ROISE CARLA CRAVO LIRA
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CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé. Fica a parte Requerida, por via de seu
Advogado, no prazo de 15 dias, intimada para efetuar o pagamento
das custas finais, sob pena de protesto e posteriormente inscrição
na dívida ativa. Obs.: https://www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO
- CUSTAS JUDICIAIS - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
VINCULADA AO PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 30 de julho 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 7028487-10.2016.8.22.0001
[Pagamento]
MONITÓRIA (40)
AUTOR: O SAPEKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES LTDA - EPP
RÉU: EDUARDO CARLOS RODRIGUES DA SILVA
CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé. Fica a parte Requerente, por via de seu
Advogado, no prazo de 15 dias, intimada para efetuar o pagamento
das custas finais, sob pena de protesto e posteriormente inscrição
na dívida ativa. Obs.: https://www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO
- CUSTAS JUDICIAIS - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
VINCULADA AO PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 30 de julho 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 7032157-22.2017.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de
Trânsito]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROBERTO SOARES CRESPIM, VALNITA DOS
SANTOS MIRANDA DA SILVA
EXECUTADO: ROISE CARLA CRAVO LIRA
CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé. Fica a parte Requerida, por via de seu
Advogado, no prazo de 15 dias, intimada para efetuar o pagamento
das custas finais, sob pena de protesto e posteriormente inscrição
na dívida ativa. Obs.: https://www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO
- CUSTAS JUDICIAIS - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
VINCULADA AO PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 30 de julho 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 7032157-22.2017.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de
Trânsito]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROBERTO SOARES CRESPIM, VALNITA DOS
SANTOS MIRANDA DA SILVA
EXECUTADO: ROISE CARLA CRAVO LIRA
CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé. Fica a parte Requerida, por via de seu
Advogado, no prazo de 15 dias, intimada para efetuar o pagamento

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

das custas finais, sob pena de protesto e posteriormente inscrição
na dívida ativa. Obs.: https://www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO
- CUSTAS JUDICIAIS - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
VINCULADA AO PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 30 de julho 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 7060937-06.2016.8.22.0001
[Duplicata]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: FHAS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
Endereço: Avenida Francisco Rodrigues Filho, 4778, Vila Suissa,
Mogi Das Cruzes - SP - CEP: 08810-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAMILA MAIER DE MATTOS
SILVA - SP207800
Nome: RONDOBIKES COMERCIO E IMPORTACAO DE
BICICLETAS LTDA - ME
Endereço: Avenida Amazonas, 1613, - de 1567 a 1775 - lado ímpar,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-159
Advogado do(a) EXECUTADO: IZIDORO CELSO NOBRE DA
COSTA - RO0003361
DESPACHO
Vistos.
Autos suspensos por força do apenso.
Porto Velho, 12 de dezembro de 2017.
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 7060937-06.2016.8.22.0001
[Duplicata]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: FHAS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
Endereço: Avenida Francisco Rodrigues Filho, 4778, Vila Suissa,
Mogi Das Cruzes - SP - CEP: 08810-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAMILA MAIER DE MATTOS
SILVA - SP207800
Nome: RONDOBIKES COMERCIO E IMPORTACAO DE
BICICLETAS LTDA - ME
Endereço: Avenida Amazonas, 1613, - de 1567 a 1775 - lado ímpar,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-159
Advogado do(a) EXECUTADO: IZIDORO CELSO NOBRE DA
COSTA - RO0003361
DESPACHO
Vistos.
Autos suspensos por força do apenso.
Porto Velho, 12 de dezembro de 2017.
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 0001534-07.2011.8.22.0001
[Servidão Administrativa]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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Nome: ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A
Endereço: Rua Deputado Antonio Edu Vieira, 999, Pantanal,
Florianópolis - SC - CEP: 88040-901
Advogados do(a) AUTOR: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO0001501,
FERNANDO
APARECIDO
SOLTOVSKI
RO0003478,
GERMANA FONSECA CRESPO GARCIA GHISONI - SC29411,
OTAVIO VIEIRA TOSTES - MG0118304, ROBERTO VENESIA
- RO0004716, GUILHERME VILELA DE PAULA - MG0069306,
FABRICIO SILVEIRA VOLPATO - SC32938, LEANDRO CORREA
SOARES - SC0023529
Nome: JOSE CELESTINO AFONSO PIMENTEL
Endereço: Avenida Rio madeira, 2693, Embratel, Porto Velho RO - CEP: 76800-000 Endereço: Rua Rio Madeira, 2693, RUA
NICARAGUA, 2400, Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76800000
Nome: PATRICIA FERNANDA DE SOUZA SENA PIMENTEL
Endereço: Avenida Rio Madeira, 2693, Embratel, Porto Velho - RO
- CEP: 76800-000
Advogados do(a) RÉU: BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO8928,
MARIANA EMANUELA AIRES DE ALMEIDA - RO0003973,
ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO0000810
Advogados do(a) RÉU: BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO8928,
MARIANA EMANUELA AIRES DE ALMEIDA - RO0003973,
ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO0000810
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.
Ficam as partes, no prazo de 05 dias, intimadas a se manifestarem
sobre o retorno dos autos, sob pena de arquivamento.
Porto Velho, 30 de julho 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 7030287-73.2016.8.22.0001
[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral,
Indenização por Dano Material, Bancários]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ALEXANDRE LUIZ RECH
Endereço: Rua Jorge Roume, 3706, São João Bosco, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-722
Advogados do(a) AUTOR: DIEGO VINICIUS SANT ANA RO0006880, MATHEUS EVARISTO SANTANA - RO0003230,
GIULIANO CAIO SANT ANA - RO0004842
Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Rua Dom Pedro II, 607, - de 607 a 825 - lado ímpar,
Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-151
Advogados do(a) RÉU: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676
Certidão
Certifico, para os devidos fins de direito, que o Recurso de Apelação
é tempestiva. Fica a parte requerente intimada a, querendo,
apresentar Contrarrazões no prazo legal. O certificado é verdade
e dou fé.
Porto Velho, 30 de julho 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.
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Processo nº 7030287-73.2016.8.22.0001
[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral,
Indenização por Dano Material, Bancários]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ALEXANDRE LUIZ RECH
Endereço: Rua Jorge Roume, 3706, São João Bosco, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-722
Advogados do(a) AUTOR: DIEGO VINICIUS SANT ANA RO0006880, MATHEUS EVARISTO SANTANA - RO0003230,
GIULIANO CAIO SANT ANA - RO0004842
Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Rua Dom Pedro II, 607, - de 607 a 825 - lado ímpar,
Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-151
Advogados do(a) RÉU: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676
Certidão
Certifico, para os devidos fins de direito, que o Recurso de Apelação
é tempestiva. Fica a parte requerente intimada a, querendo,
apresentar Contrarrazões no prazo legal. O certificado é verdade
e dou fé.
Porto Velho, 30 de julho 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 7011477-50.2016.8.22.0001
[Correção Monetária]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: TEREZA CORREIA DOS SANTOS
EXECUTADO: BANCO ITAÚ
Intimação
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena
de protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 30 de julho 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 0018977-63.2014.8.22.0001
[Usucapião Extraordinária]
USUCAPIÃO (49)
Nome: DAVID BORGES DINIZ
Advogado do(a) AUTOR:
Nome: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) RÉU: MAIRA CELIE MADUREIRA SERRA
- RO0007966, CARLA APARECIDA BRAGA ARARUNA RO0008281, ALINE MARIA DE ALMEIDA LOPES - RO0007163,
GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA - RO8479, IGOR JUSTINIANO
SARCO - RO0007957, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ RO0004389
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.
Porto Velho, 30 de julho 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 7054197-95.2017.8.22.0001
[Adimplemento e Extinção]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LARISSE FELIZARDO SILVA
RÉU: BANCO ITAUCARD S.A.
CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé. Fica a parte requerente, por via de seu
Advogado, no prazo de 15 dias, intimada para efetuar o pagamento
das custas finais, sob pena de protesto e posteriormente inscrição
na dívida ativa. Obs.: https://www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO
- CUSTAS JUDICIAIS - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
VINCULADA AO PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 30 de julho 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 7005437-86.2015.8.22.0001
[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais /
Contratuais, Espécies de Contratos]
MONITÓRIA (40)
AUTOR: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
RÉU: FIAMA REGINA DE SOUZA CAVALCANTE
CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé. Ficam as partes, por via de seus
Advogados, no prazo de 15 dias, intimada para efetuar o pagamento
das custas finais, sob pena de protesto e posteriormente inscrição
na dívida ativa. Obs.: https://www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO
- CUSTAS JUDICIAIS - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
VINCULADA AO PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 30 de julho 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 7036497-43.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PAULO FERNANDES BATISTA
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé. Fica a parte requerente, por via de seu
Advogado, no prazo de 15 dias, intimada para efetuar o pagamento
das custas finais, sob pena de protesto e posteriormente inscrição
na dívida ativa. Obs.: https://www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO
- CUSTAS JUDICIAIS - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
VINCULADA AO PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0018977-63.2014.8.22.0001
AUTOR: DAVID BORGES DINIZ
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RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Intimação
Ficam as partes intimadas, no prazo de 05 dias, a se manifestarem
sobre o Ofício (ID 20139379).
Porto Velho, 30 de julho 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 7005437-86.2015.8.22.0001
[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais /
Contratuais, Espécies de Contratos]
MONITÓRIA (40)
AUTOR: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
RÉU: FIAMA REGINA DE SOUZA CAVALCANTE
CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé. Ficam as partes, por via de seus
Advogados, no prazo de 15 dias, intimada para efetuar o pagamento
das custas finais, sob pena de protesto e posteriormente inscrição
na dívida ativa. Obs.: https://www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO
- CUSTAS JUDICIAIS - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
VINCULADA AO PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 30 de julho 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 7036497-43.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PAULO FERNANDES BATISTA
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé. Fica a parte requerente, por via de seu
Advogado, no prazo de 15 dias, intimada para efetuar o pagamento
das custas finais, sob pena de protesto e posteriormente inscrição
na dívida ativa. Obs.: https://www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO
- CUSTAS JUDICIAIS - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
VINCULADA AO PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 30 de julho 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 0006513-12.2011.8.22.0001
[Usucapião Extraordinária]
USUCAPIÃO (49)
Nome: MARIA ALICE RODRIGUES
Endereço: Rua Ceres, 2764, Rua 03,692 Caladinho, Conceição,
Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) AUTOR:
Nome: JOSE AFONSO FLORENCIO
Endereço: Rua Piraiba - Condomínio Mediterane, casa 14, 1110,
32226681/81119086/92834464, Lagoa, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Nome: RITA DE CASSIA CARVALHO DE SOUZA FLORENCIO
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000 Endereço:, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
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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.
Porto Velho, 30 de julho 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 7024397-56.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: LEANDRO GOMES DA SILVA
Endereço: 13 de maio, 2119, Centro, Itapuã do Oeste - RO - CEP:
76861-000
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE SP0273516
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207,
CARLOS ALBERTO CANTANHEDE DE LIMA JUNIOR RO0008100, MARCELO RODRIGUES XAVIER - RO0002391,
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434
Certidão
Certifico, para os devidos fins de direito, que o Recurso de Apelação
é tempestivo. Fica a parte requerida intimada a, querendo,
apresentar Contrarrazões no prazo legal. O certificado é verdade
e dou fé.
Porto Velho, 30 de julho 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 7024397-56.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: LEANDRO GOMES DA SILVA
Endereço: 13 de maio, 2119, Centro, Itapuã do Oeste - RO - CEP:
76861-000
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE SP0273516
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207,
CARLOS ALBERTO CANTANHEDE DE LIMA JUNIOR RO0008100, MARCELO RODRIGUES XAVIER - RO0002391,
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434
Certidão
Certifico, para os devidos fins de direito, que o Recurso de Apelação
é tempestivo. Fica a parte requerida intimada a, querendo,
apresentar Contrarrazões no prazo legal. O certificado é verdade
e dou fé.
Porto Velho, 30 de julho 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 7025257-23.2017.8.22.0001
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[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por
Dano Material]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: IRLANDO SILVA OLIVEIRA
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Intimação
Fica a parte Requerente, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas iniciais, sob
pena de protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.:
https://www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 30 de julho 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 7029545-77.2018.8.22.0001
[Acessão]
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM
COBRANÇA (94)
Nome: JOSE IEDO SANTOS DA SILVA
Endereço: Quadra 105 Norte Alameda das Aroeiras, s/n,
Loteamento 04, apto 905, Plano Diretor Norte, Palmas - TO - CEP:
77001-048
Advogado do(a) AUTOR: ALINE MARIA DA SILVA MOURA PB21564
Nome: SERRALHERIA E METALURGICA AMAZONIA DO NORTE
EIRELI - ME
Endereço: Rua Padre Ângelo Cerri, 2735, - de 2351/2352 ao fim,
Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-865
Nome: ALEXSSANDRA FREIRE OREJANA
Endereço: Rua Padre Ângelo Cerri, 2735, - de 2351/2352 ao fim,
Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-865
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos,
Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento, devendo a parte autora:
a) adequar o valor da causa, nos termos do artigo 58, inciso III da
Lei n. 8.245/91;
b) esclarecer a legitimidade da senhora Alexssandra Freire Orejana
para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que consta
no contrato de locação apenas como representante da locatária
Serralheria e Metalúrgica Amazônica do Norte Eireli;
c) comprovar a alegação de incapacidade financeira mediante a
apresentação de comprovante de renda mensal, ou documentos
equivalentes hábeis para atestar suas alegações. Isso porque, não
obstante o novo CPC, em seu art. 99, §3º, presumir verdadeira a
alegação de hipossuficiência quando deduzida por pessoa física,
pode o magistrado exigir que o pretendente junte documentos que
permitam a avaliação de sua incapacidade financeira, nos termos
do art. 99, §2º do NCPC.
Porto Velho, 30 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 7062354-91.2016.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ELIONAI PASSOS SOARES
Endereço: Rua Gregório Alegre, 7473, - de 7510/7511 ao fim,
Planalto, Porto Velho - RO - CEP: 76825-512

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

263

Advogados do(a) AUTOR: LUCAS ARABE GOMES DA SILVA RO8170, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - RO0006985
Nome: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA
Endereço: Rodovia Antônio Pedroso, S/N, Centro, Douradina - PR
- CEP: 87485-000
Advogados do(a) RÉU: FRANCISCO JOSE GONCALVES DE
CAMARGO FILHO - RO0002764, CELSO NOBUYUKI YOKOTA PR0033389, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - PR0033390,
ARMANDO SILVA BRETAS - PR0031997
SENTENÇA
Vistos.
Elionai Passos Soares propôs ação declaratória c/c pedido de
indenização por danos morais em face da Gazin Indústria e Comércio
de Móveis e Eletrodomésticos Ltda alegando, em síntese, que ao
tentar efetuar uma compra no comércio local, teve seu crédito
negado por estar com seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao
crédito, por determinação da requerida, por pendências financeiras
que não realizou, no valor de R$ 96,00, referente ao contrato nº
101021645470080. Assevera que jamais firmou contrato com a ré
e que a inscrição negativa lhe causou abalo moral, em razão dos
constrangimentos que passou. Requer a concessão da assistência
judiciária gratuita, a antecipação da tutela para ter seu nome
excluído dos órgãos de proteção ao crédito e que seja julgada
procedente a ação para declarar a inexistência do débito, bem
como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por
danos morais causados ao requerente. Junta documentos.
Sob o ID nº 11618761 foi deferida a assistência judiciária gratuita.
Citada, a requerida apresentou contestação alegando em síntese
que a relação comercial existiu e se deu por meio de várias compras
realizadas pela autora, eis que o mesmo é cliente da requerida
desde 2013. Salienta que as assinaturas constantes na procuração
são idênticas às assinaturas apostas nos contratos de compra e
venda. Aduz que não há prova nos autos de qualquer fato ensejador
ou de que efetivamente houve abalo moral, salientando ainda que
o autor possui outras inscrições, pelo que deverá incidir a Súmula
385 do STJ. Requer a improcedência da ação e a condenação do
autor em litigância de má-fé e ao pagamento das oito parcelas em
aberto, no valor de R$ 69,00 cada. Junta documentos.
Regularmente intimada, a parte autora não se manifestou em
Réplica.
É o relatório.
Decido.
A lide comporta julgamento antecipado à luz do que dispõe o art.
355, I, do CPC, uma vez que a questão é de direito e de fato, não
havendo para elucidação desta, outras provas a serem produzidas.
Cuida-se de responsabilidade por dano moral decorrente de
alegada inscrição indevida do nome do autor em órgão de restrição
ao crédito.
Compete ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu
direito enquanto que à requerida a comprovação de fato extintivo,
impeditivo e modificativo de seu direito.
No caso em análise, havendo a alegação de que o requerente
não realizou o negócio com a requerida, pelo qual foi inscrito em
órgão de restrição ao crédito, caberia à ré provar a existência de
relação jurídica entre as partes, o que legitimaria a cobrança e,
consequentemente, a inscrição do nome do requerente nos órgãos
de restrição ao crédito.
Pois bem! Compulsando o documento de ID nº 16021767, verifico
que a requerida se desincumbiu de comprovar que, ao contrário
do que alegou o autor na inicial, o autor firmou contrato com a
requerida que originou a inscrição do seu nome junto aos órgãos
de restrição ao crédito em razão de inadimplemento. Ademais, a
assinatura aposta no contrato é a mesma firmada pelo autor na
procuração ad judicia.
Diante disso, considerando que a cobrança por parte da ré é
legítima, a ré agiu no exercício regular do seu direito ao inscrever
o nome do requerente em órgão de proteção ao crédito, devendo,
portanto, ser indeferido o pleito do autor.
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Quanto ao pedido contraposto formulado em sede de contestação,
este deveria ter sido deduzido em via reconvencial, pois a
contestação, forma de resposta do réu, possui a FINALIDADE
de permitir ao deMANDADO que apresente defesa aos fatos e
argumentos deduzidos pelo autor, não se prestando a formulação
de pedido, o que deve ocorrer através de reconvenção ou ação
autônoma, o que não ocorreu no caso.
Em relação ao pedido de condenação do autor por litigância de máfé, observa-se que o caso em comento trata-se de lide temerária
em que a parte se vale da gratuidade processual para provocar
inutilmente o Judiciário, além de compelir a parte adversa a arcar
com os custos necessários para se defender, sem que responda
pelas consequências do insucesso da empreita em razão da
prefalada assistência judiciária gratuita.
Assim, por essas razões e pelo fato da parte requerida ter
comprovado satisfatoriamente a legalidade do débito, o que
demonstra que o autor alterou a verdade dos fatos, incidindo assim
no artigo 80, II do CPC, condeno o autor em litigância de má-fé.
Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial do autor e JULGO
IMPROCEDENTE o pedido contraposto da requerida.
CONDENO o autor em litigância de má-fé ao pagamento de multa
equivalente a 5% sobre o valor da causa atualizado.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado e, considerando
que cada litigante foi em parte vencedor e em parte vencido, a
proporção das custas e despesas devidas e dos honorários aos
patronos da parte adversa será de 90% a cargo do autor e 10% a
cargo da requerida, nos termos do artigo 86 do CPC, observadas
as circunstâncias da gratuidade judiciária.
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
e alteração do valor da causa, intimando-se, em seguida, para
pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida ativa e arquivem
os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 30 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 7001077-06.2018.8.22.0001
[Imputação do Pagamento]
CÍVEL - DISCRIMINATÓRIA (96)
AUTOR: CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA BONOMI
LUDOVICO LTDA - ME
RÉU: VILCILENE GIL CAETANO
CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé. Fica a parte Requerida, por via de seu
Advogado, no prazo de 15 dias, intimada para efetuar o pagamento
das custas finais, sob pena de protesto e posteriormente inscrição
na dívida ativa. Obs.: https://www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO
- CUSTAS JUDICIAIS - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
VINCULADA AO PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 30 de julho 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 7008666-83.2017.8.22.0001
[Causas Supervenientes à SENTENÇA ]

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

264

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: RITA ROSANI ALMEIDA DE MELO - ME
Endereço: Avenida José Vieira Caúla, 4771, - de 4681 a 4951 - lado
ímpar, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820529
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS HENRIQUE TELES DE
NEGREIROS - RO0003185
Nome: HELEN CRISTINA DE JESUS
Endereço: Rua Tamareira, 3137, - até 3177/3178, Eletronorte,
Porto Velho - RO - CEP: 76808-480
Advogados do(a) EXECUTADO: ADRIANO ALVES LACERDA RO0005874, MIRTES LEMOS VALVERDE - RO0002808
SENTENÇA
Vistos.
Considerando o requerimento de ID nº 14221803 , com fundamento
no inciso II do art. 924, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTA a ação de execução movida por RITA ROSANI ALMEIDA
DE MELO - ME contra HELEN CRISTINA DE JESUS, 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, 27 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 7029453-02.2018.8.22.0001
[Transação]
MONITÓRIA (40)
Nome: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 1927, - de 1927 a 2067 lado ímpar, Areal, Porto Velho - RO - CEP: 76804-373
Advogado do(a) AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO
- RO000324A
Nome: ELIANE ARRAIS EVARISTO
Endereço: Rua José Camacho, 2746, - de 2554/2555 a 2876/2877,
Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-880
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Deve a parte autora comprovar o recolhimento das custas iniciais,
somente após cumpra-se a DECISÃO a seguir:
I - Cite(m)-se em execução para pagamento em 3 (três) dias
ou oferecer embargos 15 (quinze) dias, a contar da juntada do
comprovante de citação, independentemente de garantia do juízo
(arts. 829,c/c artigo 915, ambos do CPC). Honorários de 10%.
Consigne-se que o pagamento integral da dívida dentro do prazo
implicará a redução dos honorários arbitrados pela metade.
II - Efetivada a citação e decorrido o prazo para o pagamento (3
dias), proceda-se a penhora e avaliação de bens de propriedade
da parte executada. Não havendo bens a serem penhorados, fica
deferido, nos termos do art. 831 e 836, §1º, ambos do CPC, que
o Oficial de Justiça faça a relação dos bens que guarnecem a
residência da parte executada, bem como a sua avaliação.
III - Consigne-se que, restando infrutífera a tentativa de citação,
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.
IV – Caso o endereço do executado seja em outra comarca, expeçase carta precatória, intimando a parte autora a retirá-la no prazo de
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(cinco) dias e comprovar a sua distribuição, no prazo de 15 dias,
sob pena de preclusão, promovendo a citação da parte requerida
em 30 dias, subsequentes.
CÓPIA
DA
PRESENTE
SERVIRÁ
COMO
CARTA/
MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO
DESTE
Porto Velho, 30 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 7001077-06.2018.8.22.0001
[Imputação do Pagamento]
CÍVEL - DISCRIMINATÓRIA (96)
AUTOR: CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA BONOMI
LUDOVICO LTDA - ME
RÉU: VILCILENE GIL CAETANO
CERTIDÃO
Certifico que a SENTENÇA prolatada transitou em julgado. O
certificado é verdade e dou fé. Fica a parte Requerida, por via de seu
Advogado, no prazo de 15 dias, intimada para efetuar o pagamento
das custas finais, sob pena de protesto e posteriormente inscrição
na dívida ativa. Obs.: https://www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO
- CUSTAS JUDICIAIS - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
VINCULADA AO PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 30 de julho 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 7004434-62.2016.8.22.0001
[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Compromisso]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: RONDOMAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
- EPP
Endereço: Avenida Nações Unidas, 1283, Roque, Porto Velho - RO
- CEP: 76804-436
Advogado do(a) AUTOR: NEIDY JANE DOS REIS - RO0001268
Nome: EDIO DENIS GOMES OLIVEIRA
Endereço: Rua Ponto Coqueiro, 6878, Três Marias, Porto Velho RO - CEP: 76812-513
Advogados do(a) RÉU: OTAVIO CESAR SARAIVA LEAO VIANA RO0004489, PEDRO WANDERLEY DOS SANTOS - RO0001461,
TELSON MONTEIRO DE SOUZA - RO0001051
DESPACHO
Vistos,
Cuida-se de cumprimento de SENTENÇA.
Altere-se a classe processual.
INTIME-SE a parte devedora, a fim de que, no prazo de 15
(quinze) dias, satisfaça a obrigação, adimplindo o montante da
condenação, corrigido e atualizado nos termos da SENTENÇA, sob
pena de aplicação de honorários em execução e multa de 10%
prevista no artigo 523, §1º, do CPC.
Advirta-se, desde já, o(a) executado(a) de que eventuais
impugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no
prazo de 15 (quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar
especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos
com os documentos que se fizerem necessário à demonstração
do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da
impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, do CPC.
Havendo impugnação, fica INTIMADO(A) a parte exequente para
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA,
no prazo de 15 (quinze) dias.
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Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, certifique-se
nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o que deverá
ser certificado, fica INTIMADO(A) a parte exequente para, no prazo
de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosseguimento
normal ao feito, observando a ordem preferencial disposta no art.
835 do CPC.
Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial em
nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração
autorizar) para levantamento dos valores com juros/correções/
rendimentos, sob pena de envio dos respectivos valores depositados
na conta judicial para a conta centralizadora. (Obs.Aguarde-se, em
cartório, o decurso do prazo de vencimento do alvará).
Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte Autora/
Exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a
satisfação do crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como
sendo o pagamento integral da obrigação.
Por fim, mantendo-se inerte a parte Autora/Exequente, envie-me
os autos conclusos para SENTENÇA de extinção.
CÓPIA
DA
PRESENTE
SERVIRÁ
COMO
CARTA/
MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO
DESTE observando-se o(s) seguinte(s) endereço(s) para
localização:
Nome: EDIO DENIS GOMES OLIVEIRA
Endereço: Rua Ponto Coqueiro, 6878, Três Marias, Porto Velho RO - CEP: 76812-513
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 27 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 7029398-51.2018.8.22.0001
[Duplicata]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: VASCONCELOS E FROTA COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME
Endereço: Avenida Campos Sales, 4796, - de 4327 a 4697 - lado
ímpar, Nova Floresta, Porto Velho - RO - CEP: 76807-081
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERGIO ARAUJO PEREIRA RO0006539
Nome: ASSOCIACAO DOS VIGILANTES AGENTES DE
PORTARIA - AVAP
Endereço: Rua Abacateiro, 5622, - de 5342/5343 a 5851/5852,
Cohab, Porto Velho - RO - CEP: 76808-002
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
De acordo com a Lei Estadual 3896/16 (Nova Lei de Custas), as
custas inicias devem ser recolhidas no importe de 2% sobre o valor
da causa, uma vez que o presente feito não é caso de realização
de audiência preliminar. O comprovante de ID Num. 20099413 é
referente a apenas 1% de custas. Por isso, oportunizo o prazo de 15
dias para complementar o recolhimento das custas processuais.
Decorrido in albis, o que deverá ser devidamente certificado, voltem
os autos conclusos.
Comprovado o recolhimento, o cartório deverá cumprir os demais
itens do presente DESPACHO.
Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias (art. 829
do NCPC), efetuar o pagamento da dívida, cujo valor atualizado
alcança o montante de R$ 11.122,90 (reais) ou, querendo, oferecer
embargos (sem efeito suspensivo), no prazo de 15 (quinze) dias,
art. 915 do NCPC.
Acrescente-se ao MANDADO de citação penhora e avaliação a
advertência de que, reconhecendo o crédito da parte exequente,
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poderá a parte executada, comprovando o depósito de pelo menos
30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e
honorários de advogado, apresentar proposta de pagamento do
restante, por meio de advogado, em ate 6 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês, nos termos do art. 916 do NCPC.
Fixo os honorários da execução em 10% (dez por cento) do valor do
débito exequendo, nos termos do art. 827, caput, do NCPC, sendo
que, em caso de integral pagamento no tríduo legal, a mencionada
verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º).
Não efetuado o pagamento, deverá o Sr. oficial de justiça proceder
de imediato a penhora de bens e a sua avaliação (NCPC, art. 829,
§ 1º), atento à natureza dos bens disponíveis conforme ordem de
prioridade legal, bem como a impenhorabilidade dos bens listados
na lei federal n. 8009/90 - bem de família -, lavrando-se respectivo
auto, e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o executado.
Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge
da parte executada ou, conforme o caso, o senhorio direto, o credor
com garantia real ou com penhora anteriormente averbada.
Não encontrando bens, de ofício, fica INTIMADA a parte executada
para indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir
a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de
ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou
embarace a realização da penhora, sob as penas da lei.
Caso a parte executada não seja localizada para intimação da
penhora, certifique o Sr. oficial de justiça, detalhadamente, as
diligências realizadas.
Não encontrando a parte devedora, proceda-se o arresto de tantos
bens quantos bastem para garantir a execução, cumprindo as
exigências do art. 830 e § 1º do NCPC.
Efetuado o arresto, fica INTIMADA a parte credora para, no prazo
de 15 (quinze) dias, requerer a citação por edital da parte devedora,
NCPC, art. 830 § 2º. Findo o prazo do edital, terá a parte devedora
o prazo a que se refere o art. 829 do NCPC, convertendo-se o
arresto em penhora em caso de não pagamento.
Após, requeira a parte exequente o que entender de direito,
referente a eventual adjudicação, alienação por iniciativa particular
ou em hasta pública, o usufruto de bem móvel ou imóvel, tudo nos
termos do art. 825 do NCPC.
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:
a) CARTA / MANDADO / CITAÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO,
observando-se o seguinte endereço ou em quaisquer outros dentro
desta jurisdição:
Nome: ASSOCIACAO DOS VIGILANTES AGENTES DE
PORTARIA - AVAP
Endereço: Rua Abacateiro, 5622, - de 5342/5343 a 5851/5852,
Cohab, Porto Velho - RO - CEP: 76808-002
Expeça-se o necessário.
Se necessário, requisite-se força policial para o cumprimento da
diligência.
Autorizo, ao oficial de justiça, os benefícios do artigo 212,§§ 1º e
2º, do NCPC.
Porto Velho/RO, 30 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 0002523-71.2015.8.22.0001
[Compromisso]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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Nome: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Endereço: Alexandre Guimarães, 1927, Faculdade São Lucas,
Areal, Porto Velho - RO - CEP: 76804-373
Advogados do(a) EXEQUENTE: LIZIANE SILVA NOVAIS RO0007689, ALEXANDRE CARNEIRO MORAES - RO0006739,
THIAGO VALIM - RO0006320, DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
Nome: BRUNA AMORIM RODRIGUES
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 1195, Areal, Porto Velho - RO CEP: 76804-120
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Por ora, indefiro a citação por edital e sem prejuízo no aguardo
do retorno da carta precatória já expedida e encaminhada, citese a executada por correio, no mesmo endereço ali encontrado.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho, 30 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 7010142-30.2015.8.22.0001
[Esbulho / Turbação / Ameaça]
PETIÇÃO (241)
Nome: MARIA HELENA ALVES MAIA
Endereço: Rua Bolívia, 2829, Mocambo, Porto Velho - RO - CEP:
76804-260
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA LIDIA DA SILVA RO0004153
Nome: JOSE DA SILVA DE AGUIAR
Endereço: Rua Almirante Barroso, 744, Mocambo, Porto Velho RO - CEP: 76804-264
Advogado do(a) REQUERIDO: JEOVA RODRIGUES JUNIOR RO0001495
DESPACHO
Vistos.
Considerando o DESPACHO saneador (ID n. 16060239), onde foi
determinado que a parte requerente custeasse a perícia técnica a
ser realizada nos autos, defiro o prazo de 05 dias para que a parte
deposite os honorários periciais, sob pena de preclusão quanto à
produção da citada prova.
Porto Velho, 30 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 7047257-51.2016.8.22.0001
[Seguro]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: RAIMUNDA NONATA NOBRE BENTES
Endereço: Rua Jacobina, 2095, Marcos Freire, Porto Velho - RO CEP: 76847-000
Advogados do(a) AUTOR: ALLAN DIEGO GUILHERME
BENARROSH VIEIRA - RO0005868, WALMIR BENARROSH
VIEIRA - RO0001500
Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Endereço: Rua Herbert de Azevedo, 1313, Olaria, Porto Velho - RO
- CEP: 76847-000
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
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Certidão
Certifico, para os devidos fins de direito, que o Recurso de Apelação
é tempestiva. Fica a parte requerente intimada a, querendo,
apresentar Contrarrazões no prazo legal. O certificado é verdade
e dou fé.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.

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
Proc.: 0091484-95.2009.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Tereza Cristina Mendes Mil Homens, Frederico
Mendes de Oliveira Mil Homes, Alexandre Mendes de Oliveira Mil
Homens, Luciana Mendes de Oliveira Mil Homens
Advogado:Raimundo Sousa Santos (OAB/SP 252992)
Requerido:Artur Mendes dos Santos
Advogado:Vinicius Silva Lemos (OAB/RO 2281)
DESPACHO:
Considerando o efeito pretendido pelo embargante, nos termos do
§2º, do art. 1.023, do CPC, intime-se o embargado para que se
manifeste, se for de interesse, no prazo de cinco dias.Proceda-se
à fixação de TARJA VERMELHA nos autos e consigne em todos
os documentos a serem expedidos nestes autos a expressão
URGENTE Após, conclusos para DECISÃO.Porto Velho-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Osny Claro de Oliveira Júnior
Juiz de Direito
Proc.: 0011939-97.2014.8.22.0001
Ação:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente:Banco Toyota do Brasil S.A.
Advogado:Luciano Boabaid Bertazzo (OAB/RO 1894), Thiago de
Siqueira Batista Macedo (OAB/RO 6842), Maria Lucilia Gomes
(OAB/RO 2210)
Requerido:Ornelas Comércio e Representação Ltda
DESPACHO:
Vistos.Defiro como requerido.Intime-se a parte responsável, para
que recolha as custas referentes às diligências do Sr. Oficial
de Justiça para cumprimento do MANDADO, e não realizando
o pagamento, ocorrerá preclusão.Cumpra-sePorto Velho-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Osny Claro de Oliveira Júnior
Juiz de Direito
Proc.: 0016962-92.2012.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Associação de Crédito Cidadão de Rondônia Acrecid
Advogado:Karina da Silva Sandres (OAB/RO 4594), Henry Sandres
de Oliveira ( ), Michele de Santana (RO 9308)
Executado:Osvaldo Gonçalves Carrilho, Reni da Conceição
DECISÃO:
Vistos,Defiro a consulta aos sistemas Bacenjud para localização de
endereço do executado Osvaldo Gonçalves Carrilho.Porto VelhoRO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Osny Claro de Oliveira
Júnior Juiz de Direito
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Proc.: 0256574-63.2006.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Fergel Ferro e Aço Ltda
Advogado:José Francisco Silva de Queiroz (OAB 565 E), Marcelli
Rebouças de Queiroz Jucá Barros (OAB/RO 1759)
Requerido:Associação dos Funcionários do Hospital 9 de Julho,
Ezequiel Oliveira Almeida, Gecinilda Borges Carrico, Josemar
Santana Brasil, Adriana Patrícia da Silva de Carvalho, Jeane
Ibiapino de Oliveira
Advogado:Defensoria Publica ( ), Ermelino Alves de Araújo Neto
(OAB/RO 4317)
DECISÃO:
Vistos,Defiro a consulta aos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud.
Porto Velho-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Osny Claro de
Oliveira Júnior Juiz de Direito
Proc.: 0023829-04.2012.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Maria Jeine Vilarin de Sa Medeiros
Advogado:Nilson Aparecido de Souza (OAB/RO 3883), Arly dos
Anjos Silva (OAB/RO 3616)
Denunciado:Complexo Hospitalar Central, Nobre Seguradora do
Brasil S.A.
Advogado:Cândido Ocampo Fernandes (OAB/RO 780), Magnum
Jorge Oliveira da Silva (OAB/RO 3204), Igor Amaral Gibaldi (OAB/
RO 6521), Maria Emília Gonçalves de Rueda (OAB/PE 23748),
Guilherme Jaquini (OAB/RO 4953)
DESPACHO:
Intime-se a Perita nomeada para que, no prazo de 10 (dez) dias,
manifeste-se sobre a petição de fls. 463/464.Após, conclusos para
DECISÃO.Porto Velho-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.
Osny Claro de Oliveira Júnior Juiz de Direito
Proc.: 0009188-06.2015.8.22.0001
Ação:Reintegração / Manutenção de Posse
Requerente:Nayra Michele Castro e Silva
Advogado:Ernandes Viana (OAB/RO 1357), Adão Turkot (OAB/RO
2933)
Requerido:Claudio Ferreira da Silva
DECISÃO:
Defiro a consulta de endereço pelo sistema Infojud.Porto VelhoRO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.Osny Claro de Oliveira Júnior
Juiz de Direito
Cristian Eunides Mar
Diretor de Cartório
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Processo: 7004875-72.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MW PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI
Advogado do(a) AUTOR: LENINE APOLINARIO DE ALENCAR RO0002219
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado(s) do reclamado: ERICA CRISTINA CLAUDINO
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, sobre a
contestação apresentada pela parte requerida.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Processo: 7008369-76.2017.8.22.0001
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Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: IRENE FREIRE DE LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYMAR GOMES CARDOSO RO0003295
EXECUTADO: MILTON CAMPANHA DA SILVA
Advogado(s) do reclamado: RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO
Advogado do(a) EXECUTADO: RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO RO0001384
ATO ORDINATÓRIO - Intimação - Autor:
Fica a parte autora, por via de seu advogado, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, intimado(a) a promover o regular andamento ao feito,
sob pena de extinção, conforme DESPACHO de ID 14217007.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo: 7025319-29.2018.8.22.0001
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
Requerente: SALOMAO JOSE DE LIMA e outros
Advogado(a): Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO PAULO
BARBOSA - RO0006833
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO PAULO BARBOSA RO0006833
Requerido: REQUERIDO: THAIS DE ARAUJO RODRIGUES
Advogado(a): Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu advogado(a), intimada a
comparecer a audiência de conciliação a ser realizada na SALA
DE AUDIÊNCIA 5 - CEJUSC/CÍVEL Data: 27/09/2018 Hora: 08:30
na sede do CEJUSC (Avenida Jorge Teixeira esquina com a Rua
Quintino Bocaiúva, nº 2472, Bairro São Cristóvão Porto Velho Rondônia).
Porto Velho, 27 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo: 7025319-29.2018.8.22.0001
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
Requerente: SALOMAO JOSE DE LIMA e outros
Advogado(a): Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO PAULO
BARBOSA - RO0006833
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO PAULO BARBOSA RO0006833
Requerido: REQUERIDO: THAIS DE ARAUJO RODRIGUES
Advogado(a): Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu advogado(a), intimada a
comparecer a audiência de conciliação a ser realizada na SALA
DE AUDIÊNCIA 5 - CEJUSC/CÍVEL Data: 27/09/2018 Hora: 08:30
na sede do CEJUSC (Avenida Jorge Teixeira esquina com a Rua
Quintino Bocaiúva, nº 2472, Bairro São Cristóvão Porto Velho Rondônia).
Porto Velho, 27 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo: 7029169-91.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: SEBASTIAO EUGENIO PEREIRA
Advogado(a): Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE
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PEREIRA DA SILVA - RO0001073
Requerido: RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado(a): Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu advogado(a), intimada a
comparecer a audiência de conciliação a ser realizada na SALA
DE AUDIÊNCIA 5 - CEJUSC/CÍVEL Data: 27/09/2018 Hora: 11:00
na sede do CEJUSC (Avenida Jorge Teixeira esquina com a Rua
Quintino Bocaiúva, nº 2472, Bairro São Cristóvão Porto Velho Rondônia).
Porto Velho, 27 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Processo: 7022319-55.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: GERALDO FERREIRA DE ASSIS e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO CANTANHEDE
LIMA - RO0003206
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO CANTANHEDE
LIMA - RO0003206
EXECUTADO: GOL Linhas Aéreas, VRG Linhas Aéreas S/A
Advogados do(a) EXECUTADO: BERNARDO AUGUSTO GALINDO
COUTINHO - RO0002991, ALINE SUMECK BOMBONATO RO0003728, MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - RJ0084367
ATO ORDINATÓRIO - Alvará - Requerido
Fica a parte requerida, por via de seus Advogados, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, intimada para realizar o levantamento do
alvará expedido (ID nº 20058773). Adverte-se que a não retirada/
levantamento no prazo acima, acarretará a transferência dos
valores para conta única do Tribunal de Justiça, sujeitando-se a
procedimento administrativo para o seu levantamento, nos termos
do artigo 447, § 7º das DGJ.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Processo: 7025075-37.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PATRICIA DANIELLI CARRARA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS RO0004634
RÉU: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e outros (2)
Advogado(s) do reclamado: ROBERTO JARBAS MOURA DE
SOUZA, MIRELE REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA, ELLEN
CAVALCANTE ANDRADE
Advogados do(a) RÉU: ELLEN CAVALCANTE ANDRADE
- RO0007685, MIRELE REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA
- RO0003193, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA RO0001246
Advogados do(a) RÉU: ELLEN CAVALCANTE ANDRADE
- RO0007685, MIRELE REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA
- RO0003193, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA RO0001246
Advogado do(a) RÉU:
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, sobre a
contestação apresentada pela parte requerida.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Processo: 7051035-92.2017.8.22.0001

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/

ANO XXXVI

NÚMERO 140

DIARIO DA JUSTIÇA

Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: L. L. S.
Advogado do(a) AUTOR: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR RO0005087
RÉU: A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Advogado(s) do reclamado: JOSE HENRIQUE ALEXANDRE DE
OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE ALEXANDRE DE
OLIVEIRA - AC0001940
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, sobre a
contestação apresentada pela parte requerida.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Processo: 7018205-73.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELIZANGELA VALCACA DA SILVA LIMA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado(s) do reclamado: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ,
EDERSON HASSEGAWA MOSCOSO ROHR
Advogados do(a) RÉU: EDERSON HASSEGAWA MOSCOSO
ROHR - RO8869, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - AC0004974
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, sobre os
embargos de declaração apresentado pela parte requerida.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Processo: 7018205-73.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELIZANGELA VALCACA DA SILVA LIMA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado(s) do reclamado: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ,
EDERSON HASSEGAWA MOSCOSO ROHR
Advogados do(a) RÉU: EDERSON HASSEGAWA MOSCOSO
ROHR - RO8869, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - AC0004974
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte requerida, no prazo de 15 dias úteis, sobre
apelação apresentada pela parte autora.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Processo: 7049065-57.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Advogado do(a) AUTOR: DENISE MARIN - SP141662
RÉU: BRIGITE VIEIRA FEITOSA 00816366284
Advogado(s) do reclamado: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA
Advogado do(a) RÉU: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA RO0001073
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, sobre a
contestação apresentada pela parte requerida.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7029048-63.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 25/07/2018 14:56:00
Requerente: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
Requerido: DEUSDET TAVEIRA LIMA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Intime-se o autor, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o
recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12, I da Lei
3.896/2016, sob pena de cancelamento da distribuição - ( art. 290
CPC). Considerando que não haverá designação de audiência de
conciliação, em razão do procedimento específico, o montante de
2% deve ser recolhido no momento da distribuição. Deverá ainda,
a parte autora atentar para os termos do art. 12, § 1º da referida lei,
sendo o valor mínimo (R$ 101,94).
Com a comprovação expeça-se os atos pertinentes:
Cite-se em execução para que, no prazo de 03 (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 03 (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, 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.
Porto Velho, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7029024-35.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 25/07/2018 12:28:59
Requerente: CONDOMINIO UM - TOTAL VILLE PORTO VELHO
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO BARBOSA DE ARAUJO
- RO7693, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES SP0128341
Requerido: RAFAELA LEITE DE ARAUJO
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Intime-se o autor, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o
recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12, I da Lei
3.896/2016, sob pena de cancelamento da distribuição - ( art. 290
CPC). Considerando que não haverá designação de audiência de
conciliação, em razão do procedimento específico, o montante de
2% deve ser recolhido no momento da distribuição. Deverá ainda,
a parte autora atentar para os termos do art. 12, § 1º da referida lei,
sendo o valor mínimo (R$ 101,94).
Com a comprovação expeça-se os atos pertinentes:
Cite-se em execução para que, no prazo de 03 (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 03 (três)
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do NCPC).
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Saliento que, a teor do art. 915, do NCPC, eventual defesa através
de embargos deverá ser oferecida no prazo de 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.
Porto Velho, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7006952-54.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Data da Distribuição: 26/02/2018 10:53:39
Requerente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - SP0107414-A
Requerido: MARCEL BASSO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Considerando o pedido ID 19528225, com fundamento no inciso
VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTA, sem resolução de MÉRITO, a ação movida e ordeno seu
arquivamento.
Indefiro o pedido de desbloqueio via Renanajud, pois não houve
qualquer determinação de bloqueio do bem por parte
deste Juízo.
Sem custas.
Certifique-se o trânsito em julgado desta DECISÃO e arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7010382-19.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 29/10/2015 09:48:16
Requerente: EDSON JANUARIO FAGUNDES
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE GURGEL DO
AMARAL - RO0001361
Requerido: LAURA VANDERLI ROBERTO FLORESTA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
O exequente foi intimado para impulsionar o feito, sob pena de
extinção, cumprindo-se o disposto no art. 485, §1º, do CPC. Houve
a expedição de MANDADO, a parte autora não foi encontrada,
embora a tentativa de intimação tenha sido realizada no endereço
fornecido nos autos. ficando demonstrado o abandono da causa.
Ante o exposto, extingo o processo, com fundamento do art. 485,
III, do CPC.
Sem honorários ante a ausência de citação da parte adversa,
custas a cargo do requerente (art. 485, §2º, CPC), se houver.
Considerando a preclusão lógica o feito transita em julgado na data
de hoje. Assim procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquive-se.
Porto Velho, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

270

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7048268-81.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 08/11/2017 10:11:04
Requerente: SEBASTIANA AGUIAR RIBEIRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: INARA REGINA MATOS DOS
SANTOS - RO0002921
Requerido: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogados do(a) EXECUTADO: ISRAEL AUGUSTO ALVES
FREITAS DA CUNHA - RO0002913, FELIPE GAZOLA VIEIRA
MARQUES - RO0006235
SENTENÇA
Considerando que não houve impugnação ao valor bloqueado
(R$ 15.005,26), defiro a expedição de alvará judicial em favor do
exequente, conforme requerido.
Atento as recomendações, expeça-se alvará em favor da parte
credora do valor apresentado nos autos. Com a expedição do
alvará, intime-se a parte credora para recebimento deste em
cartório, no prazo de cinco dias. Em caso de inércia, proceda-se
a transferência do referido valor para conta judicial de titularidade
do TJRO..
Posto isso e com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de
Processo Civil, declaro extinto o cumprimento de SENTENÇA.
Custas na forma da lei.
Observadas as formalidades legais, arquive-se.
Porto Velho, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7003742-29.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 02/02/2017 17:31:56
Requerente: JOSE RAIMUNDO DE JESUS
Advogados do(a) AUTOR: JOSE RAIMUNDO DE JESUS RO0003975, FERNANDA FREIRE DA SILVA - RO0007889
Requerido: MARIA FERNANDA MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Tendo em vista que a parte autora, embora intimada para dar
andamento neste feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
extinção do processo, 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, e
ordeno seu arquivamento.
Assim procedam-se às anotações necessárias e baixas, arquivese.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7028905-74.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS (52)
Data da Distribuição: 25/07/2018 08:31:17
Requerente: LAIDE DANTAS DOS SANTOS e outros
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
DAISY
CRISOSTIMO
CAVALCANTE - RO0004146
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Advogado
do(a)
REQUERENTE:
DAISY
CRISOSTIMO
CAVALCANTE - RO0004146
Requerido: ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) INTERESSADO:
DESPACHO
Defiro a gratuidade da justiça.
Considerando que as requerentes gozam de prioridade na
tramitação do feito em virtude do disposto no art. 71 do Estatuto
do Idoso.
Considerando que as partes possuem vínculo familiar e devido
a essa condição o instrumento da Mediação mostra-se o mais
adequado para por fim à lide.
Considerando a implementação da mediação, de forma
institucionalizada, que tem como objetivo mobilizar os operadores
da Justiça e a sociedade em geral, no sentido de desenvolver a
conscientização da cultura da pacificação e eficiência da Justiça,
através dos métodos consensuais de solução de conflitos.
Considerando que a matéria em discussão neste feito, trata
de direito disponível, passível de autocomposição, através
da mediação, DESIGNO SESSÃO DE MEDIAÇÃO para o dia
22/08/2018 às 08h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), localizada na Rua
Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira, Bairro:
Embratel, cep: 76.820-842, podendo as partes comparecerem
pessoalmente e/ou acompanhadas de seus respectivos advogados,
se for o caso, ou ainda se fazerem representar por preposto ou
advogado com poderes para transigir.
Tendo em vista a proximidade da data da audiência, cite-se a
requerida por MANDADO.
Expeça-se o necessário, servindo o presente como MANDADO /
intimação/comunicação.
Após a expedição da(s) intimações e citação, encaminhe-se o feito
à CEJUSC CÍVEL.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7018270-68.2017.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Data da Distribuição: 04/05/2017 13:09:21
Requerente: BANCO HONDA S/A.
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ - SP0206339
Requerido: NEUZALINA DOS SANTOS EGIDIO
Advogado do(a) REQUERIDO: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ
- RO0005194
DESPACHO
Verifica-se que o requerido pagou a integralidade da dívida
pendente de acordo com o valor apresentado na petição inicial.
Com efeito, conforme DESPACHO de ID 17318956, proceda
a parte autora a devolução do bem apreendido e comprove nos
autos, no prazo de 10 dias, livre de ônus.
Após a comprovação nos autos da devolução do bem, expeça-se
alvará (ID 18152203) em favor da parte autora.
Defiro o prazo de 15 dias para o advogado da parte requerida
apresentar procuração conforme petição de ID 18152191.
No mais, manifestem-se as partes.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7029104-96.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 25/07/2018 17:14:40
Requerente: MINAS DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS E
PERF. LTDA
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Advogados do(a) AUTOR: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE
ALMEIDA - RO0005174, ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA
- RO0007495, EVELYN NARYHAN MENDONCA SANCHES RO9027
Requerido: DROGARIA NACIONAL LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intime-se o autor, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o
recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 12, I da Lei
3.896/2016, sob pena de cancelamento da distribuição - ( art. 290
CPC). Considerando que não haverá designação de audiência de
conciliação, em razão do procedimento específico, o montante de
2% deve ser recolhido no momento da distribuição. Deverá ainda,
a parte autora atentar para os termos do art. 12, § 1º da referida lei,
sendo o valor mínimo (R$ 101,94).
Com a comprovação expeça-se os atos pertinentes
Diante da prova escrita, defiro de plano a expedição de MANDADO,
com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, nos termos da
inicial, anotando-se que, caso o réu satisfaça a obrigação no prazo
supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever
de pagar 5% do valor da dívida à título de honorários advocatícios
(art. 701, do NCPC).
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por
cento) do valor da dívida.
Fica o réu ciente, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, poderá oferecer embargos que suspenderá a eficácia
do MANDADO inicial, e que, caso não haja o cumprimento da
obrigação ou o oferecimento de embargos, independentemente
de qualquer formalidade, “constituir-se-á, de pleno direito, o
título executivo judicial”, convertendo-se o MANDADO inicial em
MANDADO executivo (art. 701 § 2 NCPC).
Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte autora,
no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço para que a
relação jurídico-processual seja estabelecida, sob pena de extinção
e arquivamento do feito por ausência de pressuposto processual
de existência.
Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º
do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para SENTENÇA,
nos termos dosart. 702 8º e seguintes do NCPC.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO.
ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou
cumprimento do MANDADO e o pagamento de honorários
advocatícios é de quinze dias, contados da juntada do aviso de
recebimento ou do MANDADO aos autos. Não sendo embargada
a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como verdadeiras, as
alegações de fato formuladas pela parte autora.
Porto Velho, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7018148-21.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 09/05/2018 09:18:30
Requerente: STEFANY CANDIDO PIRES
Advogado do(a) AUTOR: ALEXSANDRA MANOEL GARCIA SP315805
Requerido: BRADESCO SAUDE S/A
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, ante
os documentos juntados.
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A autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela em face de Bradesco Saúde
S/A relatando que é beneficiária do plano de saúde administrado
pela ré e utilizando o plano de saúde sem nenhum problema,
todavia, após a indicação de tratamento com (...)”procedimentos
minimamente invasivos para alivio de dores na região lombar,
Denervação percutânea da faceta articular por segmento 6x TUSS
31403034 – Descompressão Medular e ou cada equina 1x TUSS
30715091, Neurolise das Sondromes Compressivas 1x TUSS
31403280 e Monitoramento Neurofisiologica intraoperatoorio 1x
TUSS 20202040, com utilização de material necessário, a cobertura
vem sendo negada.(...).”. Ocorre que a autora foi surpreendida com
a negativa do plano de saúde. Requereu a concessão de tutela
antecipada para realização da cirurgia e de todos os materiais
indicados no relatório médico.
A autora não comprovou a relação jurídica contratual com a
empresa ré, juntou carteira do plano de saúde, assim como
comprovou a solicitação em 06/03/2018 de internação para a
cirurgia, o respectivo “relatório médico com solicitação urgente”
com a descrição dos respectivos materiais necessários.
Não merece prosperar o pedido de tutela antecipada formulado
pela parte autora, porquanto ausente urgência ou evidência em
suas alegações.
O artigo 294, do Código de Processo Civil/2015 estabelece que a
antecipação dos efeitos da tutela definitiva poderá fundamentar-se
em urgência ou evidência.
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, a teor do art. 300, do CPC/2015.
Contudo, será dispensada a demonstração de perigo de dano ou
de risco ao resultado útil do processo, concedendo-se a tutela
provisória, fundamentada na evidência do direito, quando: (i)
ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório da parte; (ii) as alegações de fato puderem
ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada
em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (iii)
se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a
ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
(iv) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente
dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha
prova capaz de gerar dúvida razoável.
Nesse sentido, leciona FREDIE DIDIER JR:”A tutela provisória
de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em
ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente,
a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente
conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração
do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da
utilidade do resultado final que a demora do processo representa
(tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300,
CPC). (...) A evidência é fato jurídico processual. É o estado
processual em que as afirmações de fato estão comprovadas. A
evidência, enquanto um fato jurídico processual, pode ser tutela
em juízo.(...)É técnica que serve à tutela provisória, fundada em
cognição sumária: a antecipação provisória dos efeitos da tutela
satisfativa. Aqui surge a chamada tutela provisória de evidência.
Nestes casos, a evidência se caracteriza com conjugação de dois
pressupostos: prova das alegações de fato e probabilidade de
acolhimento da pretensão processual. Dispensa-se a demonstração
de urgência ou perigo”.
No caso, não se verifica, prima facie, a satisfação dos requisitos
exigidos pelos artigos mencionados. Isso porque, na hipótese dos
autos, a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento de
prova capaz de indicar o fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, sem motivo que justifique provimento excepcional
e que impeça o aguardo de solução final da controvérsia.
Os fundamentos relevantes são os que indicam não a existência
antecipada do direito, mas a possibilidade de que venha a ser
reconhecido. Ineficácia não se confunde com o possível desconforto
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que possa ocorrer com a demora, mas com a própria frustração do
que vier a ser determinado (cf. Ernane Fidélis dos Santos, Manual
de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 2006, vol. I, p. 247).
O fato é que, consoante se extrai dos autos, não se verifica a
ocorrência do justificado receio da ineficácia do provimento final,
pois o procedimento a cirúrgico é de natureza eletiva, tanto que
na guia de solicitação de internação, não consta recomendação
expressa do médico de que se trata de procedimento de urgência
ou emergência, mas sim de procedimento de tratamento de dor,
sendo necessário, portanto, a instauração do contraditório e da
ampla defesa constitucionalmente previstos e assegurados.
Saliente-se que a antecipação da tutela jurisdicional inaudita
altera parte é providência de exceção, recomendada quando o
réu puder tornar ineficaz a medida ou quando a urgência indicar
a necessidade de concessão imediata, hipóteses que não foram
demonstradas.Assim sendo, não se afigura, ao menos nesta sede
de cognição superficial, a presença dos requisitos autorizadores da
antecipação dos efeitos da tutela de probabilidade.
Assim, não estão presentes nos autos os requisitos do “periculum
in mora” e do “fumus boni iuris”, tendo em conta haver controvérsia
fática sob a demanda. Ademais, também não é caso de concessão
da tutela de evidência, por não se enquadrar em nenhuma das
hipóteses dos incisos II e III, do art. 311, do CPC/2015, em que
permite ao juiz decidir a tutela de evidência liminarmente.
Dessa forma, sem os requisitos e os pressupostos necessários,
nessa fase de cognição superficial, não há como se conceder a
tutela perseguida e de forma antecipada.
Pelo exposto, INDEFIRO a tutela provisória.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para momento
oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.
(CPC, art. 139, VI).
Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15
(quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial.
Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício
da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
Via digitalmente assinada da DECISÃO servirá como MANDADO.
P. Int.
Porto Velho, Quinta-feira, 28 de Junho de 2018
Juíz(a) de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Processo: 7002048-59.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BUENO & CECHIM LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO - RO0003300
EXECUTADO: INVESTEL ENGENHARIA LTDA - EPP
Advogado(s) do reclamado: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN
Advogado do(a) EXECUTADO: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN RO000064B
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte requerida, no prazo de 5 dias úteis, sobre a
penhora nos rostos dos autos de ID 17741679.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7049193-77.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 14/11/2017 16:16:07
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Requerente: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS
MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE
RONDONIA
Advogado do(a) AUTOR: ALEX MOTA CORDEIRO - RO0002258
Requerido: REGINALDO NUNES DE MACEDO
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado nos termos da ata de audiência,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência,
com fundamento nos termos do art. 487, III-b do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTO o processo, e ordeno seu arquivamento.
Sem custas - art. 8º, III da lei 3.896/2016).
Honorários advocatícios conforme acordado.
Homologo a renúncia ao prazo recursal.
Por se observar fatores que ensejam a preclusão lógica, considero
o trânsito em julgado a partir desta data.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Processo: 7024983-30.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: GUSTAVO AMATO PISSINI RO0004567, SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG0044698, JOSE
ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - RO0006676
EXECUTADO: C R MAIA GOMES - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora, por via de seu advogado, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, intimada a recolher as custas da nova diligência
do Oficial de Justiça (Simples Urbano).

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.: 0008873-46.2013.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Mútua de Assistência dos Profis. de Engenharia, Arquit.
e Agronomia
Advogado:Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/SP 128341)
Executado:Claudio Jose Marques Vidal
Recolhimento de Taxa:
Fica a parte autora, por meio de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada a comprovar nos autos o pagamento da taxa referente à
diligência requerida.
Proc.: 0004696-05.2014.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Carlos Barros Elias
Advogado:Vitor Martins Noé (OAB/RO 3035), Camila Varela
Gregório (OAB/RO 4133)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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DESPACHO:
Vistos, etc...Diante dos documentos de fls. 283/284, nos termos
do artigo 794, I, do CPC, JULGO EXTINTO este processo, movido
por CARLOS BARROS ELIAS contra INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSSCENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA
S/A e, em consequência, ordeno o seu arquivamento. Expeçase alvará em favor da parte autora, para saque inclusive dos
rendimentos.Outrossim, para pagamento individualizado das verbas,
deverá o autor apresentar o contrato de prestação de serviços
advocatícios.Faculto o desentranhamento dos documentos que
acompanham a inicial, mediante substituição por cópia. P.R.I.Porto
Velho-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Katyane Viana Lima
Meira Juíza de Direito
Proc.: 0010694-85.2013.8.22.0001
Ação:Despejo (Cível)
Requerente:Nivaldo Vieira Rodrigues
Advogado:Karina Rocha Prado (OAB/RO 1776)
Requerido:João Roberto Lemos
Advogado:Heraldo Fróes Ramos (OAB/RO 977)
Desarquivamento - Intimação:
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos autos,
sob pena do processo retornar ao arquivo geral.
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: 7043255-04.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 29/09/2017 11:40:10
Requerente: ANDRESSA DE SOUZA SABINO
Advogado do(a) AUTOR: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA MT13741/O
Requerido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
Advogados do(a) RÉU: LUCIANO DA SILVA BURATTO SP0179235, ALAN DE OLIVEIRA SILVA - SP0208322
SENTENÇA
Vistos, etc...
I - RELATÓRIO
ANDRESSA DE SOUZA SABINO ingressou com a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
c. c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC, narrando
em síntese que, ao tentar realizar compra a crediário no comércio
local, foi impedida sob a alegação de que seu nome estava
negativado pela requerida, isto em função de suposto débito, no
valor de R$ 533,82.
Da mesma forma, “que a autora nunca contratou com a empresa,
desconhecendo a origem do débito em comento, tampouco foi
informada da possibilidade de negativação de seu nome pela
empresa, entendendo serem indevidas tanto a cobrança quanto a
inclusão de seus dados no cadastro de restrição ao crédito”.
Ao final, com base nessa retórica, requereu primeiramente
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para que seja
determinado a baixa do débito no valor de R$ 533,82, em lista negra
de órgãos restritivos de crédito, como também por sustentar ter
experimentado dano moral com a negativação indevida, propugnou
pela condenação da requerida a pagar indenização, apontando o
valor da causa em R$ 15.533,82, declaração de inexigibilidade
do débito, além de condenação ao pagamento de honorários
advocatícios e custas processuais (ID 13525184).
Juntou procuração e demais documentos.
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Foi deferida antecipação de tutela, com designação de audiência
de tentativa de conciliação (ID 14774673).
Citada, a requerida ofereceu contestação afirmando, também em
síntese, que adquiriu junto à empresa Natura Cosméticos S/A,
por meio de contrato de cessão de crédito, carteira com débito
da referida empresa, e que a autora é sua devedora. Diz que tal
operação foi amparada nos termos do art. 294 do Código Civil
Brasileiro, tornando-se, assim, credor do débito da autora. Ressalta
que, pelo fato da parte autora não ter pago sua dívida ao cedente,
tampouco à cessionária, seu nome foi negativado. Ao final, alegando
não se fazerem presentes os pressupostos caracterizados da
responsabilidade civil, bem ainda de existir outras anotações do
nome da autora em órgãos restritivos de crédito, propugnou pela
improcedência da presente ação ordinária, invertendo-se o ônus
da sucumbência. Alternativamente, em sendo julgada de maneira
diversa, deverá o quantum indenizatório ser fixado dentro de
um juízo de razoabilidade, evitando-se enriquecimento ilícito (ID
15673798).
Também juntou procuração e documentos.
A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 15702233).
Houve réplica (ID 16145073)
Vieram-me os autos conclusos.
Intimadas as partes a especificarem provas (ID 18088126), a parte
autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID 18430658), ao
passo que a parte requerida não se manifestou.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
II – DECIDO
Do Julgamento Antecipado da lide
In casu, atento ao bojo dos autos, vislumbro que nele há elementos
de provas suficientemente inequívocos a ensejar convencimento
do juízo, mormente a possibilitar o seu julgamento antecipado. Por
consequência, dispensável qualquer dilação processual.
Aliás, sobre tal entendimento, vejamos a jurisprudência:
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 algumas 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. [...].
Ainda antes de qualquer ilação acerca do direito que vindicam
as partes, peço venia para transcrever lição sobre o tema
“responsabilidade civil”. Vejamos:
Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja:
a) fato lesivo voluntário, negligência ou imperícia; b) ocorrência
de um dano patrimonial ou moral, sendo que, pela Súmula 37 do
Superior Tribunal de Justiça, serão cumuláveis as indenizações por
dano material e moral decorrentes do mesmo fato e c) nexo de
causalidade entre o dano e o comportamento do agente. (Maria
Helena Diniz, in Código Civil Anotado, 6ª Edição, Editora Saraiva,
págs. 169/170).
E mais:
Fundamento da responsabilidade civil. A responsabilidade civil
se assenta na conduta do agente (responsabilidade subjetiva)
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ou no fato da coisa ou no risco da atividade (responsabilidade
objetiva). Na responsabilidade objetiva o sistema fixa o dever de
indenizar independentemente da culpa ou dolo do agente. Na
responsabilidade subjetiva há o dever de indenizar quando se
demonstra o dolo ou a culpa do agente, pelo fato causador do
dano”. (Nelson Nery Júnior e Rosa M. de Andrade Ney, Código Civil
Anotado, 2ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 186).
Feitos tais esclarecimentos, passo ao cerne dos autos.
Na hipótese, sustenta a requerente que a ausência de notificação
quanto à noticiada cessão de crédito, a torna ineficaz/inexistente, já
que não teve ciência da negociação da dívida entre a ora requerida
e o “Banco Santander S/A” (ID 16145073, pág. 2).
A requerida, por seu turno, apresentou os documentos, que
comprovam a origem do débito da requerente com a empresa
Natura Cosméticos S/A (ID’s 15673802, 15673806, 15673812 e
15673825). É de se anotar, por oportuno, que a autora em momento
algum negou dever à empresa Natura Cosméticos S/A. Disse,
inicialmente, que nada devia à requerida e, após a apresentação
da contestação, passou a combater a validade da noticiada cessão
de crédito.
Dessa forma, restou evidenciado o liame obrigacional entre os
litigantes.
Ressalte-se, outrossim, que a falta de notificação da autora, não
torna ineficaz a cessão de crédito, pois ela não demonstrou a
quitação dos valores devidos.
Na verdade, a notificação da devedora acerca da cessão se presta
apenas a delimitar o conhecimento do devedor a quem, doravante,
deverá realizar o pagamento com eficácia liberatória. Se o subrogado exige o pagamento e se a devedora não prova haver pago
ao credor originário (caso dos autos), não lhe aproveita a alegação
de falta de notificação.
Aliás, da redação dos arts. 290 e 293 do Código Civil, é possível
extrair a CONCLUSÃO no sentido de que a falta de notificação
acerca da cessão de crédito não afeta a validade do negócio
jurídico, mas seus efeitos. Além disso, o cessionário pode exercer
seu direito de ação para resguardar as pretensões que decorrem
da cessão de crédito.
Transcreve-se, por oportuno, jurisprudência colacionada do Código
Civil Comentado, sob a coordenação do Ministro Cezar Peluso
(Código Civil Comentado doutrina e jurisprudência. 4 ed. rev. Atual.
Barueri, SP: editora Manole, 2010. p. 246).
Monitória. Cartão de crédito. Ausência de prévia notificação do
requerido, para a ciência da cessão de crédito ocorrida. Inteligência
do art. 290 do Código Civil. Hipótese que não afasta instauração
do processo monitório. Inicial instruída com contrato não assinado,
mas com extratos completos e detalhados. Possibilidade. Recurso
provido. (TJSP, AP cível n. 7.359.961.200, rel. Antonio Ribeiro, j.
06.10.2009).
Responsabilidade Civil. Inexigibilidade do débito. Cessão de
crédito sem notificação do devedor. Ausência de pagamento.
Ineficácia prevista no art. 290 do Código Civil protege apenas o
devedor que pagou o débito ao credor originário sem conhecimento
sobre a cessão, para não lhe ser exigido a pagar novamente ao
cessionário. Existência de débito pendente. Inscrição em cadastro
de inadimplentes. Comprovação da postagem da comunicação
de inscrição, nos termos do art. 43, §2º, do CDC. SENTENÇA
confirmada. Recurso não provido. (TJSP, AP. cível c/ revisão n.
6.107.554.200, rel. Elcio Trujillo, j. 04.03.2009).
Imperioso pontuar que, tocante à ausência de notificação, é
consolidada a jurisprudência do STJ no sentido de que “não impede
a cobrança da dívida, mas apenas resguarda o direito do devedor
de ver reconhecida a quitação da dívida em caso de pagamento ao
credor originário” (AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 677.463
- SP (2015/0052100-8, relator Ministro Raul Araújo). Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 290 DO CC/2002.
NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N.83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de notificação do
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devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não
torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de
praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp
1.419.600/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015).
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.CESSÃO
DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR.
FALTA DE PREJUÍZO. PRECEDENTE. 1. A ausência de
notificação quanto à cessão de crédito não enseja a liberação do
devedor do adimplemento da obrigação, bem como não impede o
cessionário da prática dos atos necessários à conservação do seu
crédito. Precedente. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
REsp 1.482.670/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe de 27/3/2015).
Desta forma, existente a dívida que deu origem à negativação,
não é possível admitir a alegação de que a parte experimentou
danos morais, pois é consequência natural do inadimplemento a
negativação do nome do devedor. A respeito, recente jurisprudência:
RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. DÍVIDA EXISTENTE.
NEGATIVAÇÃO FUNDADA EM INADIMPLÊNCIA. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. EVENTUAL AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO QUE, POR SI SÓ,
NÃO TORNA A NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. PEDIDO INICIAL
IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista
que o recorrente não nega a existência da dívida junto ao Banco
do Brasil (dívida cedida à Ativos S/A), a inadimplência se tornou
incontroversa, legitimando, assim, a negativação do nome do
consumidor. 2. Eventual ausência de notificação da cessão de
crédito, por si só, não torna irregular a negativação do nome do
consumidor inadimplente, pois a FINALIDADE da notificação é
evitar que o devedor efetue o pagamento a quem não mais é seu
credor. 3. Deste modo, a improcedência do pedido inicial é medida
que se impõe. RECURSO DESPROVIDO., esta Turma Recursal
resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª
Turma Recursal - 0015699-66.2013.8.16.0030/0 - Foz do Iguaçu Rel.: GIANI MARIA MORESCHI - - J. 12.03.2015).
Considerando tais aspectos, o decreto de improcedência das
pretensões da autora é medida que se impõe.
III - CONCLUSÃO
Em face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO
ORDINÁRIA ajuizada por ANDRESSA DE SOUZA SABINO em face
de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC. Por consequência, CONDENO a parte autora no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes em favor do causídico que patrocina os interesses da parte
requerida e, atento aos comandos do art. 85, § 8º, do NCPC, ficam
arbitrados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ressalte-se
que, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade judiciária, a
referida obrigação ficará sob efeito suspensivo, consoante dispõe
o art. 98, §4º do NCPC.
Revogo a DECISÃO de antecipação de tutela concedida (ID
14774673).
Se interposto recurso de apelação, deverá ser observado o disposto
no art. 1010, do CPC. Transitada em julgado, pagas as custas e
despesas processuais, ou inscritas em dívida ativa, arquivem-se
os autos.
P.R.I
Porto Velho, 30 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: 7001168-96.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 15/01/2018 19:22:04
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Requerente: ROBERTO SOARES DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: FAUSTO SCHUMAHER ALE SP0273516
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
SENTENÇA
Vistos, etc...
Tendo em vista que a parte executada, ciente da penhora de
valores, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de
defesa, nos termos do artigo 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO
este processo, promovido por ROBERTO SOARES DOS SANTOS
em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON,
ambos qualificados nos autos e, em consequência, ordeno o seu
arquivamento.
Proceda-se a transferência dos valores bloqueados para conta
judicial deste Juízo, e após expeça-se alvará em favor da parte
exequente para saque dos valores e respectivos rendimentos.
Custas pela parte executada. Intime-se para pagamento, sob pena
de inscrição na dívida ativa. Comunique-se, se inerte.
P.R.I.
Porto Velho, 30 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: 7008696-84.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Data da Distribuição: 08/03/2018 13:52:08
Requerente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - SP0107414-A
Requerido: ZAGAIA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc...
Considerando a manifestação da parte autora (requerimento de
desistência – ID 20067306), nos termos do art. 485, inc. VIII, do
Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente
processo promovido por BRADESCO ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA em face de ZAGAIA ADMINISTRADORA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, e, em consequência,
ordeno o seu arquivamento.
Revogo a DECISÃO de liminar de ID 18240262.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, 30 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: 7039602-28.2016.8.22.0001
Classe: CÍVEL - COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL (84)
Data da Distribuição: 02/08/2016 10:33:39
Requerente: RAIMUNDO JUSCELINO ALVES LAVOR
Advogado do(a) AUTOR: RUDGELIO ANTONIO VAN HORN
AVILA - RO6664
Requerido: Tim Celular
Advogado do(a) RÉU:
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SENTENÇA
Vistos, etc...
I – RELATÓRIO
RAIMUNDO JUSCELINO ALVES LAVOR ingressou com AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, em face de
TIM CELULAR S/A.
Diz a parte autora, em síntese, ter sido cliente da empresa requerida
por três anos, e que em julho/2016 foi surpreendido, ao tentar efetuar
parcelamento de uma dívida, da impossibilidade de realizá-la, pelo
fato de seu nome estar inscrito em lista de devedores dos órgãos
restritivos de crédito da Serasa e SPC, pela empresa requerida.
Assevera que “a Ré inseriu o nome da Autora como inadimplente
nas bases de dados integrantes dos órgãos de proteção ao crédito
por supostamente estar em débito com a referida empresa de
fornecimento de energia elétrica referente ao suposto débito de 1
(uma) fatura vencida e não paga.
Ademais, a Autora não possui qualquer pendência junto a Ré,
demonstrando com essa atitude que a Ré não possui cautela ao
incluir o nome de consumidores no rol de mau pagadores e também
no momento de firmar contratos, inexistindo razão no lançamento
do seu nome nos órgãos de proteção de crédito, especificamente
no SERASA”.
Ao final, dizendo que referida manutenção de seu nome, apesar de
nada dever à requerida, em órgão restritivo de crédito, lhe causou
sérios constrangimentos, propugnou pela procedência da ação
para declará-la inexistente, bem ainda para que a empresa ré seja
condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no
valor de R$ 14.000,00, além de suportar o ônus da sucumbência
(ID’s 5254564 e 6005314).
Com a inicial vieram procuração e documentos.
Houve deferimento de antecipação de tutela e designação de
audiência de tentativa de conciliação (ID 8223387).
A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 9224935).
A parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar
contestação (ID 1140880).
Diante da divergência de quem deveria figurar no polo passivo da
ação, a parte autora foi devidamente intimada para esclarecimentos,
sob pena de julgamento do processo no estado em que se encontra
(ID 14031718) e não se manifestou (ID 17021235).
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
II - DECIDO
Do Julgamento Antecipado da lide
In casu, atento ao bojo dos autos, vislumbro que nele há elementos
de provas suficientemente inequívocos a ensejar convencimento
do juízo, mormente a possibilitar o seu julgamento antecipado. Por
consequência, dispensável qualquer dilação processual.
Aliás, sobre tal entendimento, vejamos a jurisprudência:
“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. [...]”.
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MÉRITO
Ab initio, antes de qualquer ilação acerca do direito que vindicam
as partes, peço venia para transcrever lição sobre o tema
“responsabilidade civil”. Vejamos:
“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja:
a) fato lesivo voluntário, negligência ou imperícia; b) ocorrência
de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do
Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por
dano material e moral decorrentes do mesmo fato e c) nexo de
causalidade entre o dano e o comportamento do agente.” (Maria
Helena Diniz, in Código Civil Anotado, 6ª Edição, Editora Saraiva,
págs. 169/170).
E mais:
“Fundamento da responsabilidade civil. A responsabilidade civil
se assenta na conduta do agente (responsabilidade subjetiva)
ou no fato da coisa ou no risco da atividade (responsabilidade
objetiva). Na responsabilidade objetiva o sistema fixa o dever de
indenizar independentemente da culpa ou dolo do agente. Na
responsabilidade subjetiva há o dever de indenizar quando se
demonstra o dolo ou a culpa do agente, pelo fato causador do
dano”. (Nelson Nery Júnior e Rosa M. de Andrade Ney, Código Civil
Anotado, 2ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 186).
Outra razão de ser julgar estes autos sem oportunizar réplica, no
caso, decorre de verificar que os elementos apresentados nos autos
já são suficientes para dizer o direito. Só seria importante conceder
réplica se este Magistrado entendesse que a parte precisasse
se manifestar sobre eventuais documentos que contraporiam a
tese da inicial, e no caso vertente isso – documentos – não foram
apresentados.
Feitas tais digressões, passo ao cerne dos autos.
Pois bem. Fazendo uma análise dos autos a narrativa que o autor
apresenta acerca do débito que foi negativado em órgãos restritivos
de crédito, em especial pelo documento que juntou como prova do
pagamento (ID 5254569), não guarda relação alguma quanto ao
que efetivamente foi inscrito, já que em referida peça processual
informa ter sido pela empresa TIM CELULAR S/A, inclusive juntou
extrato da Serasa no valor de R$ 35,00, enquanto que o documento
que junta para comprovar o pagamento da dívida é de empresa
diversa (CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON).
Ora, diante desta insofismável contradição, aliada ao fato de
que o autor mesmo intimado para prestar esclarecimentos não
se manifestou (ID17021235), e também por atestar que aludida
inscrição é decorrente de sua inadimplência com a empresa
requerida TIM CELULAR S/A, que como mesmo narra na inicial,
foi cliente por três anos, não vejo, pois, nesta lide processual,
como reconhecer o seu direito para, com toda certeza, declarar
a inexigibilidade do débito que se encontra lançado em órgãos
restritivos de crédito, no valor de R$ 35,00, quando não junta
documento comprobatório apto a reconhecer como indevida tal
inscrição. Da mesma forma para, na sequência, dizer que também
tenha direito a reparação civil.
III – CONCLUSÃO
Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO
ORDINÁRIA e, via de consequência, condeno a parte autora no
pagamento das custas e despesas processuais.
Revogo a DECISÃO de antecipação de tutela de ID 8223387.
Se interposto recurso de apelação, deverá ser observado o disposto
no art. 1010, do CPC. Transitada em julgado, pagas as custas e
despesas processuais, ou inscritas em dívida ativa, arquivem-se
os autos.
P.R.I
Porto Velho, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
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Processo nº 0000594-03.2015.8.22.0001
Polo Ativo: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Advogado do(a) AUTOR: EDEMILSON KOJI MOTODA SP0231747
Polo Passivo: OSMAR FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0017751-23.2014.8.22.0001
Polo Ativo: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA
- RO0001096
Polo Passivo: ROSELI ESPOSITO e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: SERGIO HOLANDA DA COSTA
MORAIS - RO0005966
Advogado do(a) EXECUTADO: FIRMINO GISBERT BANUS RO0000163
Advogado do(a) EXECUTADO: FIRMINO GISBERT BANUS RO0000163
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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0014833-17.2012.8.22.0001
Polo Ativo: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
Polo Passivo: VERONICA MARIA COUTINHO DA SILVA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: ARTUR LOPES DE SOUZA RO0006231
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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0013268-47.2014.8.22.0001
Polo Ativo: EGNASI OLIVE COSTAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: CINTIA BARBARA PAGANOTTO
RODRIGUES - RO0003798
Polo Passivo: D. P. DE OLIVEIRA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA
- RO0001400
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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0010641-70.2014.8.22.0001
Polo Ativo: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA,
DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) AUTOR: MARCOS RODRIGO BENTES
BEZERRA - RO0000644, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA
CARDOSO - RO0000796, ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA RO0002311
Polo Passivo: LANDES GONCALVES DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0000709-58.2014.8.22.0001
Polo Ativo: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO RO0004658
Polo Passivo: JEFERSON BEZERRA URSULINO
Advogado do(a) RÉU:
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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0011410-44.2015.8.22.0001
Polo Ativo: BANCO BRADESCO SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
Polo Passivo: N DE B MAGESCHI COMERCIAL - ME
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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0004100-55.2013.8.22.0001
Polo Ativo: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MICHELE DE SANTANA RO0009308, KARINA DA SILVA SANDRES - RO0004594
Polo Passivo: JOSE GEISSON CASTRO SARMENTO e outros
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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Chefe 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: 7048128-47.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 07/11/2017 13:01:00
Requerente: MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO
LTDA.
Advogado do(a) AUTOR: RAPHAEL FELIPPE CORREIA LIMA DO
AMARAL - PB15535
Requerido: VITOR LOPES VIEIRA DE MELLO - ME e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos,
Nos moldes do art. 701, § 2º, do CPC, registro estar constituído o
título executivo judicial.
Fica intimada a parte autora para que apresente cálculo de
atualização do débito.
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Após, atento ao disposto no art. 513, § 2º, ambos do CPC, expeçase carta destinada à intimação pessoal do requerido para pagar o
débito em quinze dias, sob pena de aplicação da multa prevista no
art. 523, § 1º, do NCPC (10%), e fixação de honorários na fase de
cumprimento do julgado (10%).
Transcorrido tal prazo de quinze dias, sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).
Altere-se a fase em que se encontra o feito.
Int.
Porto Velho, Segunda-feira, 30 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:(69). Processo: 7045010-63.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Data da Distribuição: 14/10/2017 19:11:08
Requerente: FABIO PATRICIO NETO
Advogados do(a) AUTOR: LAURA CRISTINA LIMA DE SOUSA RO6666, MARCOS CESAR DE MESQUITA DA SILVA - RO4646
Requerido: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
Especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que
pretendem produzir, justificando acerca de suas necessidades.
Após, com ou sem manifestações, tornem-me conclusos.
Int.
Porto Velho, 30 de Julho de 2018.
Juíz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0011413-96.2015.8.22.0001
Polo Ativo: BANCO BRADESCO SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
Polo Passivo: MATEUS BALEEIRO ALVES
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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Chefe 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: 7014424-14.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 03/10/2015 10:55:24
Requerente: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVAR
Advogados do(a) EXEQUENTE: RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA
- RO0005565, OCTAVIA JANE LEDO SILVA - RO0001160
Requerido: D. S. RABELO - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
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DESPACHO
Vistos,
Antes de deliberar acerca dos pedidos de ID 17108906, certifique a
Serventia Judicial se a Sra. Wania Bezerra da Silva Soares efetuou
depósitos subsequentes ao realizado no mês de março/2018 (ID
16658686).
Com a resposta, intime-se a parte credora para que se manifeste,
inclusive, apresentando planilha de cálculos atualizada do débito.
Int.
Porto Velho, 30 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: 7018600-65.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 05/05/2017 18:08:56
Requerente: CLEVERLANDO ALVES
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
Requerido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
Advogados do(a) EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA
- RO0003434, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI SP0290089
DESPACHO
Vistos,
Ad cautelam, antes de deliberar acerca do pedido de ID 18676584,
determino a remessa dos autos à Contadoria, para verificação
acerca de eventual valor remanescente, observando-se a
SENTENÇA, acórdão e a data do bloqueio on line realizado (ID
14761675). Havendo remanescente, intime-se a parte requerida
para pagamento, no prazo de cinco dias, além do valor atinente às
custas finais, a serem apuradas, sob pena de inscrição na dívida
ativa.
Tornem os autos conclusos oportunamente.
Int.
Porto Velho, 30 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:(69). Processo: 7045815-16.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 18/01/2018 17:31:11
Requerente: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
Requerido: MERCANORTE COMERCIO LTDA - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos,
Considerando que a parte executada não foi intimada para
cumprimento voluntário do julgado (acordo), o que é necessário,
determino que seja intimada para que, no prazo de quinze dias,
pague o débito remanescente espontaneamente, sob pena de
aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC (10%), e
fixação de honorários na fase de cumprimento do julgado (10%).
Transcorrido tal prazo de quinze dias, sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).
Int.
Porto Velho, 30 de Julho de 2018.
Juíz(a) de Direito
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0006656-59.2015.8.22.0001
Polo Ativo: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957
Polo Passivo: PATRICIO MEDEIROS DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO: PATRICIO MEDEIROS DE SOUZA
- RO0006600
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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Chefe 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: 7049872-14.2016.8.22.0001
Classe: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO
COM COBRANÇA (94)
Data da Distribuição: 22/09/2016 17:19:49
Requerente: SILVIO AUGUSTO MANTOANI
Advogado do(a) AUTOR: SANDRA STEPHANOVICHI BRESOLIN
- RO4627
Requerido: MURILO DOS SANTOS PEDRO
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos,
Defiro o pedido da parte autora para levantamento da quantia
depositada nestes autos a título de caução (ID 10074799). Expeçase o alvará judicial.
Com relação ao pedido do item “2” (ID 18254439, especifique tal
parte qual a pesquisa que deseja que seja realizada por este Juízo
(Bacenjud, Renajud, Infojud, etc), advertindo que para cada uma
deverá realizar o depósito das custas.
Int.
Porto Velho, 30 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0023470-83.2014.8.22.0001
Polo Ativo: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) AUTOR: ELIANE CARNEIRO DE ALCANTARA
- RO0004300, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA RO0004117, TIAGO FAGUNDES BRITO - RO0004239
Polo Passivo: ADALTO RODRIGUES DE MACEDO
Advogado do(a) RÉU:
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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0008404-29.2015.8.22.0001
Polo Ativo: JOSE EUGENIO DE LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ ALBERTO CONTI FILHO RO0007716
Polo Passivo: ANTONIO NEDINA
Advogados do(a) REQUERIDO: ANA ASSI FARIAS SCHIFTER RO0006286, JESSE RALF SCHIFTER - RO0000527
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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0002943-13.2014.8.22.0001
Polo Ativo: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957
Polo Passivo: CRISTINA FERREIRA DE CASTRO
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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Chefe 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 nº: 7029504-13.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO
GALERA MARI - RO0004937
Réu: EXECUTADO: JOAO MARCOS MOREIRA GOMES
Advogado: 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

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

280

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
JOÃO MARCOS MOREIRA GOMES, brasileiro, solteiro, portador
do CPF nº 949.903.361-00, residente e domiciliado à Rod BR
364 KM 111, S/N – Alojamento Enesa em Jaci Paraná/RO, CEP:
76.840-000.
FINALIDADE: Pagar em 03 (três) dias, a importância de R$
14.941,52 (quatorze mil, novecentos e quarenta e um reais e
cinquenta e dois centavos) referente ao valor principal, R$ 13.583,20
(treze mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos),
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, 30 de julho de 2018
Juiz(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:(69). Processo: 7034715-98.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 06/07/2016 15:46:05
Requerente: INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MATHEUS EVARISTO SANTANA
- RO0003230
Requerido: MARCOS PAULO BERTOLO

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) EXECUTADO: ORESTES MUNIZ FILHO RO0000040, ODAIR MARTINI - RO000030B
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar
demonstrativo de cálculo atualizado, para realização do requerido
via BACENJUD.
Após, tornem-me os autos conclusos.
Int.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado Digitalmente
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0001587-80.2014.8.22.0001
Polo Ativo: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE
RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNA CADIJA VIANA RAYA GO0024256
Polo Passivo: RAIMUNDO JAMES PEREIRA DA COSTA
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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Chefe 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 nº: 7029351-77.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Autor: MARIA CRISTINA THOMAS - EPP
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: MARTA FRANCISCO
DE OLIVEIRA - RO0005900, CARLA ALEXANDRE RIBEIRO RO0006345, KESIA DOMINGOS PEREIRA - RO9483
Réu: RÉU: WILSON ANTONIO BEZERRA FILHO
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
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), sob pena de extinção e
arquivamento.
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.
Considerando que a parte requerente apresentou prova escrita sem
eficácia de título executivo, com fundamento no art. 701, do NCPC,
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DEFIRO a expedição do MANDADO MONITÓRIO para pagamento
da quantia de R$ 7.746,64 (sete mil, setecentos e quarenta e
seis reais e sessenta e quatro centavos), já inclusos honorários
advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa,
podendo, em igual prazo opor, nos próprios autos, embargos à
monitória (art. 702 CPC), sendo que, se estes não forem opostos,
o MANDADO inicial ficará convertido em MANDADO de execução,
atendendo ao rito processual previsto no art. 701, §2º do Código de
Processo Civil.
Saliente-se ao(à) requerido (ré) que, em efetuando o pagamento no
prazo estabelecido alhures, ficará isento das custas processuais.
(art. 701, §1º do CPC).
Havendo embargos, intime-se o Autor para responder a este no
prazo de 15 (quinze) dias (art. 702, §5º do CPC).
Cumpridas as determinações acima, retorne 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.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO
WILSON ANTÔNIO BEZERRA FILHO, brasileiro, inscrito no CPF/
MF n. 947.022.502-30, residente e domiciliado a Rua Ibrahim Sued,
n.6778, Bairro Teixeirão, CEP 76825-353, na cidade de Porto Velho
- RO.
ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou
cumprimento do MANDADO de pagamento, além do pagamento
de honorários advocatícios é de quinze dias, contados da data da
juntada do aviso de recebimento/MANDADO nos autos. Não sendo
apresentado embargos à monitória, presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela parte autora.
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, 30 de julho de 2018
Juiz(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: 7008834-22.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 22/02/2016 15:36:24
Requerente: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
Requerido: HELEN ANDRADE OLIVEIRA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Tendo em vista que as partes executadas, ciente da penhora de
valores, deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação
de defesa, determino que se proceda a transferência dos valores
bloqueados para conta judicial deste Juízo, e após expeça-se alvará
em favor da parte exequente para saque dos valores e respectivos
rendimentos.
Após, diga a parte exequente o que pretende em termos de
prosseguimento, sob pena de suspensão da execução por 1 (um)
ano, nos termos do art. 921, III, § 1º do CPC.
Int.
Porto Velho, Segunda-feira, 30 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: 7040446-75.2016.8.22.0001

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
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Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 05/08/2016 17:26:17
Requerente: PAULA DO CARMO CAVALCANTE DE BRITO
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
Requerido: TELEFONICA DATA S.A.
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ RO0004389
DESPACHO
Vistos,
Considerando o depósito realizado pela parte requerida a título
de pagamento (ID 18386059), e tendo a autora apresentado
planilha de débito com valor a maior, determino a remessa dos
autos à Contadoria, para verificação acerca de eventual valor
remanescente, observando-se a SENTENÇA e a data do depósito
realizado. Havendo remanescente, intime-se a parte requerida
para pagamento, no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio on
line, além do valor atinente às custas finais, a serem apuradas, sob
pena de inscrição na dívida ativa.
Int.
Porto Velho, Segunda-feira, 30 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:(69). Processo: 7033384-47.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 28/07/2017 10:37:30
Requerente: FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA
ORLANDO - RO0002003
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos,
Intime-se o INSS para, no prazo de 15 dias, comprovar o pagamento
da RPV, sob pena de bloqueio em seus ativos financeiros.
Tornem-me os autos conclusos oportunamente.
Int.
Porto Velho, Segunda-feira, 30 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:( ) Autos n°: 7029240-93.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMBOINHAS
Advogados do(a) EXEQUENTE: OCTAVIA JANE LEDO SILVA RO0001160, RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO0005565
EXECUTADO: MACIEL SOUZA BARROS
DESPACHO
Vistos,
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 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.
Int.
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VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO MANDADO
MACIEL SOUZA BARROS, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº
948.598.172-49, com endereço eletrônico raianepbarros@gmail.
com com endereço residencial à Rua Principal s/n.–Apto. 401 B,
Bairro Novo Horizonte, Porto Velho/RO, CEP nº 76.810-160.
FINALIDADE: Pagar em 03 (três) dias, a importância de R$
1.641,77 (hum mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e
sete centavos) referente ao valor principal, R$ 1.492,52 (hum mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos),
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 - RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
P
ODER 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:(69). Processo: 7008801-32.2016.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 22/02/2016 13:45:41
Requerente: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
Advogados do(a) AUTOR: BENEDICTO CELSO BENICIO
JUNIOR - SP0131896, TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS
- RO0005859
Requerido: MICHELLE VAZ DA COSTA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Realizada pesquisa de endereço pertencente a parte requerida/
executada, por meio do sistema BACENJUD, fica intimada a parte
autora para que diga o que pretende em termos de prosseguimento,
no prazo 15(quinze) dias, considerando a respectiva resposta à
pesquisa eletrônica, conforme documento anexo.
Int.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado Digitalmente
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69)
Processo nº 0003739-09.2011.8.22.0001
Polo Ativo: ANTONIA DE JESUS LOPES CASTRO e outros
Advogado do(a) AUTOR: Defensoria Pública
Advogado do(a) AUTOR:
Polo Passivo: JOSE AFONSO FLORENCIO e outros
Advogado do(a) RÉU: Defensoria Pública
Advogado do(a) RÉU:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
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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.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
Chefe 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:(69). Processo: 7010912-18.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 21/03/2018 16:25:52
Requerente: VILMAR DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JANE SAMPAIO DE SOUZA RO0003892
Requerido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: ELISIA HELENA DE MELO
MARTINI - RN0001853, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO SP0221386
DESPACHO
Considerando que a parte executada, intimada para pagamento
espontâneo do débito, manteve-se inerte, considerando ainda que
restaram infrutíferas as tentativas de bloqueio de valores através
de meio eletrônico, em atenção aos princípios da celeridade, da
efetividade da tutela jurisdicional, da economia processual e da
satisfação do crédito exequendo, DEFIRO o pedido de penhora
a ser realizada diretamente na “boca do caixa” da instituição
financeira executada, isto em relação a 30% de seu faturamento
diário, até satisfação do débito.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA
NA “BOCA DO CAIXA”.1. A penhora na “boca do caixa” não
ofende o princípio da menor onerosidade, porquanto o processo
de execução tem como objetivo principal a satisfação do credor.
2. Inexitosas todas as demais tentativas de garantia do crédito
executado, somadas à recusa injustificada da parte devedora em
colaborar com o processo executivo, cabível o deferimento da
penhora na “boca do caixa”.(Processo AG 50506419320164040000
5050641-93.2016.404.0000 - AGRAVANTE AGÊNCIA NACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL -MA – GRAVADO XV WEB
SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
ME - Orgão Julgador PRIMEIRA TURMA – Julgamento 14 de
Dezembro de 2016 - Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE).
Desta forma, realizada a penhora, determino a intimação do
executado, havendo advogado constituído através do mesmo ou
não havendo, por intimação pessoal, consoante art. 854, §2º, do
CPC para, querendo, impugnar a apreensão em 5 (cinco) dias
úteis, nos termos do art. 854 §3º do CPC.
Apresentada a impugnação, que deverá versar exclusivamente
sobre os assuntos tratados no art. 854, §3º, venham conclusos
para DECISÃO.
Expeça-se MANDADO.
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 nº: 7029471-23.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Autor: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: ZOIL BATISTA DE
MAGALHAES NETO - RO000324A
Réu: RÉU: MARCELO SALLES DEDECO
Advogado: Advogado do(a) RÉU:

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

283

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), sob pena de extinção e
arquivamento.
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.
Considerando que a parte requerente apresentou prova escrita sem
eficácia de título executivo, com fundamento no art. 701, do NCPC,
defiro a expedição do MANDADO MONITÓRIO para pagamento
da quantia de R$ 1.138,01 (hum mil cento e trinta e oito reais e um
centavos), já inclusos honorários advocatícios em 5% (cinco por
cento) do valor atribuído a causa, podendo, em igual prazo opor, nos
próprios autos, embargos à monitória (art. 702 CPC), sendo que,
se estes não forem opostos, o MANDADO inicial ficará convertido
em MANDADO de execução, atendendo ao rito processual previsto
no art. 701, §2º do Código de Processo Civil.
Saliente-se ao(à) requerido (ré) que, em efetuando o pagamento no
prazo estabelecido alhures, ficará isento das custas processuais.
(art. 701, §1º do CPC).
Havendo embargos, intime-se o Autor para responder a este no
prazo de 15 (quinze) dias (art. 702, §5º do CPC).
Cumpridas as determinações acima, retorne 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.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO
MARCELO SALLES DEDECO, brasileiro, portador do CPF n°
000.725.980-85, residente e domiciliado na rua José Vieira Caula,
N. 5222, Bairro Igarapé, CEP 76825-048, TEL (69) 9 8495-6435, na
cidade de Porto Velho-RO
ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou
cumprimento do MANDADO de pagamento, além do pagamento
de honorários advocatícios é de quinze dias, contados da data da
juntada do aviso de recebimento/MANDADO nos autos. Não sendo
apresentado embargos à monitória, presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela parte autora.
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, 30 de julho de 2018
Juiz(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: 7029197-59.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Autor: MARTA LEITE DE AMORIM e outros
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Réu: EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO: EDUARDO ABILIO
KERBER DINIZ - RO0004389
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DESPACHO
Vistos,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA que tem por origem
DECISÃO exarada nos autos n. 0005321-10.2012.8.22.0001,
em que a parte sucumbente não foi intimada para cumprir
espontaneamente o julgado.
Assim, fica intimada para que pague o débito espontaneamente, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista
no art. 523, § 1º, do NCPC (10%), e fixação de honorários na fase
de cumprimento do julgado (10%).
Transcorrido tal prazo de quinze dias, sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).
Int.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO CARTA/MANDADO
EGO - EMPRESA GERAL DE OBRAS S.A, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita sob o CNPJ/MF nº. 05.722.947/0001-20,
com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco G, nº. 30,
salas 1.101 e 1.108, Asa Sul, Brasília/DF.
ADVERTÊNCIA: O prazo para pagamento espontâneo é de 15
(quinze) dias úteis. O prazo para impugnação ao cumprimento
de SENTENÇA é de 15 dias após decorrido o prazo do art. 523
do CPC. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário,
será expedido, desde logo, MANDADO de penhora e avaliação,
seguindo-se os atos de expropriação.
Porto Velho - RO, 30 de julho de 2018
Juiz(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: 7029069-39.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Autor: MARIA CORREIA MOREIRA e outros (3)
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: HAROLDO LOPES
LACERDA - RO0000962, HUGO ANDRE RIOS LACERDA RO0005717
Advogados do(a) EXEQUENTE: HAROLDO LOPES LACERDA RO0000962, HUGO ANDRE RIOS LACERDA - RO0005717
Advogados do(a) EXEQUENTE: HAROLDO LOPES LACERDA RO0000962, HUGO ANDRE RIOS LACERDA - RO0005717
Advogados do(a) EXEQUENTE: HAROLDO LOPES LACERDA RO0000962, HUGO ANDRE RIOS LACERDA - RO0005717
Réu: EXECUTADO: NANCY MARIA BAYMA FERNANDES
FERREIRA
Advogado:
Advogados
do(a)
EXECUTADO:
MARCELO
ESTEBANEZ MARTINS - RO0003208, PAULO BARROSO
SERPA - RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO
- RO000303B
DESPACHO
Vistos,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA que tem por origem
DECISÃO exarada nos autos n. 0000359-47.1989.8.22.0001,
em que a parte sucumbente não foi intimada para cumprir
espontaneamente o julgado.
Assim, fica intimada para que pague o débito espontaneamente, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista
no art. 523, § 1º, do NCPC (10%), e fixação de honorários na fase
de cumprimento do julgado (10%).
Transcorrido tal prazo de quinze dias, sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).
Int.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO CARTA/MANDADO
NANCY MARIA BAYMA FERNANDES, brasileira, casada,
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aposentada, incrita no CPF nº 056.076.387-58 residente e
domiciliada na Rua Raimundo de Oliveira, nº 4141, Bairro Santo
Antônio – Porto Velho/RO.
ADVERTÊNCIA: O prazo para pagamento espontâneo é de 15
(quinze) dias úteis. O prazo para impugnação ao cumprimento
de SENTENÇA é de 15 dias após decorrido o prazo do art. 523
do CPC. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário,
será expedido, desde logo, MANDADO de penhora e avaliação,
seguindo-se os atos de expropriação.
Porto Velho - RO, 30 de julho de 2018
Juiz(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: 7029115-28.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: FELIPPE GEORGE DE MIRANDA e outros (2)
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: LETICIA AQUILA
SOUZA FERNANDES DE OLIVEIRA - RO9405
Advogado do(a) EXEQUENTE: LETICIA AQUILA SOUZA
FERNANDES DE OLIVEIRA - RO9405
Advogado do(a) EXEQUENTE: LETICIA AQUILA SOUZA
FERNANDES DE OLIVEIRA - RO9405
Réu: EXECUTADO: NIZA HELENA LOPES DE SOUZA
Advogado: 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
NIZA HELENA LOPES DE SOUZA, brasileira, solteira, comerciante,
inscrito no CPF/MF nº. 420.334.972-91, portadora da C.I. RG nº.
594160 SSP/RO, residente e domiciliada na Avenida Nicaragua
nº. 1709, Bairro Nova Porto Velho, Porto Velho/RO - CEP 76.820144.
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FINALIDADE: Pagar em 03 (três) dias, a importância de R$
12.059,93 (doze mil, cinquenta e nove reais e noventa e três
centavos) referente ao valor principal, R$ 10.963,58 (dez mil,
novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos),
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, 26 de julho de 2018
Juiz(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: 7029050-33.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO
SARCO - RO0007957
Réu: EXECUTADO: LEANDRO FREITAS DE SOUZA
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO:
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
LEANDRO FREITAS DE SOUZA, brasileiro, portador do RG de
n°. 1.003.338 SSP/RO e inscrito no CPF/MF de nº. 007.218.58210, residente e domiciliado na Rua Teófilo Otoni, nº. 3105, Bairro
Tiradentes, CEP nº. 76.824-522, nesta capital.
FINALIDADE: Pagar em 03 (três) dias, a importância de R$ 4.629,38
(quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos)
referente ao valor principal, R$ 4.208,53 (quatro mil, duzentos e
oito reais e cinquenta e três centavos), 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
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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, 27 de julho de 2018
Juiz(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:(69). Processo: 7023608-23.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 02/06/2017 19:28:09
Requerente: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957
Requerido: RAMON BARATA LEITE
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Realizada pesquisa de bens da parte requerida/executada, por
meio do sistema INFOJUD, fica intimada a parte autora/exequente
para que diga o que pretende em termos de prosseguimento do
feito, no prazo 15(quinze) dias, considerando a resposta à pesquisa
eletrônica, conforme documentos anexos.
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:(69). Processo: 7024074-80.2018.8.22.0001
Classe: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO
COM COBRANÇA (94)
Data da Distribuição: 21/06/2018 09:45:54
Requerente: SOCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA EPP
Advogados do(a) AUTOR: JOSE VITOR COSTA JUNIOR RO0004575, MARIA ALDICLEIA FERREIRA - RO0006169
Requerido: JOAO BOSCO MARTINS BRAGA e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
Compulsando os autos verifico que não há pedido de gratuidade
processual, nem o comprovante de recolhimento das custas.
Determino que a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de extinção e arquivamento, junte aos autos o comprovante
de pagamento das custas ou se necessário faça a alteração dos
pedidos.
Depois, com ou sem atendimento, tornem-se os autos conclusos.
Int.
Porto Velho, 27 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: 7007658-42.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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Data da Distribuição: 31/08/2015 09:22:41
Requerente: ALEXANDRE GOMES DO VALE
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
Requerido: OI S.A
Advogado do(a) RÉU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
DESPACHO
Vistos,
1) Dê-se ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de
Justiça, e em nada mais requerendo no prazo de cinco dias, apurese a Serventia Judicial o valor de eventuais custas e despesas
processuais e intime-se a parte devedora para pagamento, sob
pena de inscrição na dívida ativa. Oficie-se, se inerte.
2) Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações
pertinentes.
Int.
Porto Velho, 27 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:(69). Processo: 7016564-16.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 26/04/2018 12:18:02
Requerente: ADAIR MARZOLLA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ADAIR MARZOLLA - RO0003026
Requerido: CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE
LTDA - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO: NATALY FERNANDES ANDRADE
- RO7782
Vistos,
ADAIR MARZOLLA opôs embargos de declaração do DESPACHO
exarado nestes autos (fl. 95).
Diz que, regularmente citado para pagar, o executado indicou bens
a penhora (fl. 33/54), sendo que a parte credora manifestou-se
rejeitando os bens ofertados, e indicando bens a penhora, segundo
a ordem do Art. 835 do CPC.
Afirma, da mesma forma, que ao proferir DECISÃO embargada, a
“r. Magistrada indeferiu tacitamente o pedido, determinando que se
aguardasse o término do prazo de defesa”.
Diz, também, o seguinte:
“que por tratar-se de processo de execução, em que, com a devida
vênia, não há prazo de defesa. O que existe é a possibilidade da
parte executada apresentar embargos a execução, a qual, como
sabido, tem natureza de ação autônoma, em muito divergindo de
uma peça contestatória. Como bem sabe Vossa Excelência, o
processo de execução tem rito próprio, estabelecido nos artigos 805
e seguintes do CPC, os quais devem ser rigorosamente obedecidos.
Muito embora a petição de impugnação da garantia ofertada tenha
sido prontamente analisada por esse douto juízo, em razão da
ordem de preferência prevista no Estatuto do Idoso, verifica-se que
a r. DECISÃO não trouxe consigo os motivos que a ensejaram, o
que, por si só, demonstra grave ofensa ao inciso IX do artigo 93 da
Constituição Federal. Assim, caso não seja o entendimento desta
D. Magistrada o deferimento do pedido anteriormente formulado,
o qual ainda pode ser modificado, é direito da parte receber
DECISÃO que seja devidamente fundamentada para que possa
exercer o duplo grau de jurisdição, constitucionalmente garantido,
bem como o devido processo legal.”
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
para fins de modificação da DECISÃO, no sentido de ver sanada a
omissão apontada, de modo que seja analisado o pedido contido
na petição (id nº 19468569) conforme apontado acima, atribuindose efeito modificativo à DECISÃO embargada, ou não sendo este o
entendimento de Vossa Excelência, que exponha os fundamentos
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da DECISÃO, entregando, assim, de maneira completa, a
prestação jurisdicional, para que a parte possa exercer direitos e
garantias fundamentais, especialmente o devido acesso ao duplo
grau de jurisdição.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração quando houver, na SENTENÇA,
obscuridade, contradição ou omissão.
Em análise aos argumentos apresentados pelo embargante/autor,
verifico que estes não prevalecem, e isso porque na execução de
títulos extrajudiciais (arts. 783 e seguintes do CPC), particularmente,
cumpre ressalvar que o fato de inexistir coisa julgada material
produzida anteriormente, por fase de conhecimento, abre vereda
ainda mais ampla a ser preenchida por possível insurgência do
executado. Essa insurgência, como se sabe, veio instrumentalizada
pelos embargos à execução (arts. 914 e seguintes do CPC).
Como todo e qualquer instrumento de combate processual, além dos
requisitos, os embargos possuem prazo que deve ser obedecido,
qual seja, de 15 (quinze) dias (art. 915, NCPC), contados, conforme
o caso, na forma do art. 231, II, do CPC.
Compulsando os autos, verifico que houve a interposição de
embargos à execução (7027575-42.2018.8.22.0001), contudo,
a referida peça de defesa foi distribuída para a 3ª Vara Cível, e
conforme certificado à fl. 142, estamos aguardando a remessa a
este juízo.
Assim, entendo que analisar o pedido de penhora constante
na petição (id nº 19468569), antes do decurso de prazo para
apresentação dos embargos à execução seria por demais
prematuro, uma vez que, por meio dos argumentos apresentados
pelo credor na petição de fls. 100/103, e documentos apresentados
às fls. 104/124, percebe-se que a parte executada possui patrimônio
suficiente para garantir o pagamento da dívida cobrada nos autos
de forma menos gravosa ao devedor.
Diante do exposto, ausentes quaisquer dos vícios enumerados
no art. 1022 do CPC, REJEITO os embargos declaratórios e
mantenho a DECISÃO guerreada em todos os seus termos e por
seus próprios fundamentos.
Int.
Porto Velho, Sexta-feira, 27 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:(69). Processo: 7008116-54.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 05/03/2018 17:50:20
Requerente: REI DAS CORREIAS E FERRAGENS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO VITOR LOPES VIEIRA RO0006767
Requerido: WANMIX CONCRETO LTDA. e outros (5)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: FRANCESCO REALE SERRA MG104961
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos,
Promova a parte requerente a citação dos requeridos não citados,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em
caso de repetição de diligência por oficial de Justiça, deve o autor
recolher as custas pertinentes a diligência requerida (art. 29, CPC),
independentemente de nova intimação.
Int.
Porto Velho, 27 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:(69). Processo: 7050096-49.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 23/09/2016 17:41:05
Requerente: HOEPPNER REPRESENTACOES COMERCIAIS
LTDA
Advogado do(a) AUTOR: GUILHERME MARCEL JAQUINI RO0004953
Requerido:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) RÉU: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM RJ0062192
DESPACHO
Renovado o bloqueio eletrônico com saldo positivo de valores em
nome do(a) executado(a), via Bacenjud, foi procedida transferência
da quantia à agência da Caixa Econômica Federal local, posto
que o anterior se mantém com status sistêmico junto a instituição
financeira como: pré cadastrado.
Destaco que a transferência bancária neste momento é adotada
em prestígio tanto do devedor quanto do credor, tendo em vista
que na conta judicial os valores passam a receber os rendimentos
legais, mantendo o seu poder aquisitivo.
Caso os valores permanecessem bloqueados na conta do devedor,
seja na hipótese de conversão em penhora ou na hipótese de
restituição dos valores, eles seriam liberados sem qualquer
correção, acarretando em onerosidade às partes.
Dito isso, determino a intimação do executado, havendo advogado
constituído através do mesmo ou não havendo, por intimação
pessoal, consoante art. 854, §2º, do CPC, para querendo impugnar
a apreensão em 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 854 §3º do
CPC.
Apresentada a impugnação, que deverá versar exclusivamente
sobre os assuntos tratados no art. 854, §3º, venham conclusos
para DECISÃO.
Intimem-se.
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: 7022339-12.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 07/06/2018 14:13:12
Requerente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Advogado do(a) EXEQUENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - RO0004943-A
Requerido: ANTONIO SOBREIRA DE SANTIAGO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos,
Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em
face de ANTONIO SOBREIRA DE SANTIAGO.
Compulsando os autos, verifico que a parte autora limitou-se a
apresentar petição pugnando pelo prosseguimento da ação de
busca e apreensão nº 7011423-84.2016.8.22.0001.
No entanto, entendo que tal pedido deveria ter sido feito nos autos
acima mencionados, e não por meio do ajuizamento de uma nova
ação.
Ademais, em consulta realizada junto ao Sistema PJe, verifiquei que
os autos de busca e apreensão (nº 7011423-84.2016.8.22.0001)
foram remetidos ao e. TJ/RO, para analise do juízo de admissibilidade
do recurso de apelação interposto.
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Assim, verifico a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO este processo.
Sem custas.
Com o trânsito em julgado desta DECISÃO, procedam-se as baixas
e comunicações pertinentes.
P. R. I.
Porto Velho, 27 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:(69). Processo: 7043174-89.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 22/08/2016 15:29:23
Requerente: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
Requerido: LEANDRO ALVES DA SILVA JESUS e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Realizada pesquisa de bens da parte requerida/executada, por
meio do sistema INFOJUD, 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 às
pesquisas eletrônicas, conforme documentos anexos.
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:(5). Processo: 7003367-96.2015.8.22.0001
Classe: PETIÇÃO (241)
Data da Distribuição: 04/08/2015 15:36:05
Requerente: CLEBSON ALVES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA
DA SILVA - RO0001073
Requerido: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: KATIA AGUIAR MOITA RO0006317
DESPACHO
Vistos,
1) Dê-se ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de
Justiça, e em nada mais requerendo no prazo de cinco dias, apurese a Serventia Judicial o valor de eventuais custas e despesas
processuais e intime-se a parte devedora para pagamento, sob
pena de inscrição na dívida ativa. Oficie-se, se inerte.
2) Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações
pertinentes.
Int.
Porto Velho, 27 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:( ) Autos n°: 7022880-45.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
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AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL SGANZERLA DURAND SP0211648
RÉU: PORTO LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, ADILSO CORREIA DE OLIVEIRA, MARLETE FREIRE
CARVALHO
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos,
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 a parte requerida para no prazo de 15 dias proceda
ao pagamento da quantia ora pleiteada, bem como honorários
advocatícios de 5% sobre o valor da causa (art. 701 CPC), podendo,
em igual prazo opor, nos próprios autos, embargos à monitória (art.
702 CPC), sendo que, se estes não forem opostos, o MANDADO
inicial ficará convertido em MANDADO de execução, atendendo
ao rito processual previsto no art. 701, §2º do Código de Processo
Civil.
Saliente-se ao(à) requerido (ré) que, em efetuando o pagamento no
prazo estabelecido alhures, ficará isento das custas processuais.
(art. 701, §1º do CPC).
Havendo embargos, intime-se o Autor para responder a este no
prazo de 15 (quinze) dias (art. 702, §5º do CPC).
Cumpridas as determinações acima, retorne 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
1 - PORTO LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº.
06.061.119/0001-50, com sede na Rua Salgado Filho, nº. 2385,
Bairro São Cristóvão, Porto Velho/RO, CEP: 76.804.054.
2 - REPRESENTANTES LEGAIS E FIADORES:
2.1 - ADILSO CORREIA DE OLIVEIRA, pessoa física, CPF/MF nº.
478.998.752-34, residente e domiciliado à Rua Manoel Laurentino
de Souza, nº. 1483, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76.804-054.
2.2 - MARLETE FREIRE CARVALHO, pessoa física, CPF/MF nº.
652.000.802-82, residente e domiciliada à Rua Maria de Lourdes,
nº. 6235, Bairro Ipanema, Porto Velho, CEP: 76.824-246.
ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou
cumprimento do MANDADO de pagamento, além do pagamento
de honorários advocatícios é de quinze dias, contados da data da
juntada do aviso de recebimento/MANDADO nos autos. Não sendo
apresentado embargos à monitória, presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela parte autora.
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, 27 de julho de 2018
Juiz(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:( )
Autos n°: 7022845-85.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ASSOCIAÇÃO TIRADENTES DOS POLICIAIS
MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE
RONDONIA ASTIR
Advogados do(a) AUTOR: FREDSON AGUIAR RODRIGUES RO7368, ALEX MOTA CORDEIRO - RO0002258
RÉU: ROBSON QUEIROZ DE SOUZA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
A parte autora requereu a gratuidade judicial, e/ou o diferimento
das custas, alegando que encontra-se momentaneamente
impossibilitada de efetuar o recolhimento das custas iniciais.
Nos termos do art. 34, da Lei nº 3.896/2016 o recolhimento das
custas judiciais será diferido para final quando comprovada, por
meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial, nas ações de alimentos e nas
revisionais de alimentos; nas ações de reparação de dano por
ato ilícito extracontratual, quando promovidas pelos herdeiros
da vítima, e se decorrente de lei ou fato justificável, mediante
DECISÃO judicial.
No caso dos autos, o pedido de diferimento das custas não se
enquadra em nenhuma das possibilidades descritas na referida lei,
razão pela qual indefiro tal pedido.
Quanto ao pedido de gratuidade judicial, determino que o autor, no
prazo de 15 ( quinze ) dias, emende a inicial com a FINALIDADE
de acostar aos autos, comprovante de hipossuficiência econômica,
exatamente para que se possa verificar a impossibilidade de arcar
com os custos do processo sem prejuízo de seu patrimônio mínimo,
nos termos do disposto no art. 5º, LXXIV da CF/88 e art. 98 do CPC
ou, alternativamente, recolher as custas, sob pena de extinção e
arquivamento.
Int.
Porto Velho - RO, 27 de julho de 2018.
Juiz(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: 7001057-20.2015.8.22.0001
Classe: PETIÇÃO (241)
Data da Distribuição: 21/07/2015 16:26:43
Requerente: HEMERSON FELIX DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: SILVANA FELIX DA SILVA
SENA - RO0004169, JOSE COSTA DOS SANTOS - CE033698B
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA MG0087318
DESPACHO
Vistos,
1) Dê-se ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de
Justiça, e em nada mais requerendo no prazo de cinco dias, apurese a Serventia Judicial o valor de eventuais custas e despesas
processuais e intime-se a parte devedora para pagamento, sob
pena de inscrição na dívida ativa. Oficie-se, se inerte.
2) Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações
pertinentes.
Int.
Porto Velho, 27 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:(69). Processo: 7050535-26.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 24/11/2017 16:18:58
Requerente: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO
REGIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JAQUELINE FERNANDES SILVA
- RO0008128, MILEISI LUCI FERNANDES - RO0003487, ELIEZER
BELCHIOR DANTAS - RO7644
Requerido: LYVIA RUIZ GONDIM
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 suspenso
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:(69). Processo: 7012655-63.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 03/04/2018 15:51:02
Requerente: P. A. VIANA RODRIGUES - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: TAISE AGRA COSTA - RO0005149
Requerido: EVA ROSA DA CONCEICAO - ME
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 suspenso
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
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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: 7000301-74.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Data da Distribuição: 07/01/2016 12:11:57
Requerente: RESIDENCIAL VILLAS DO RIO MADEIRA I
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS ALBERTO MARQUES DE
ANDRADE JUNIOR - RO0005803
Requerido: NADIA MARIA FOLLADOR
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos,
Ad cautelam, intime-se a parte credora para que junte aos autos,
sob pena de indeferimento do pedido, nova minuta do acordo
celebrado com a parte devedora que se pretende homologação,
já que a constante no ID 20065746 não é possível visualizar a
assinatura da parte requerida.
Int.
Porto Velho, Sexta-feira, 27 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:(69). Processo: 7021689-62.2018.8.22.0001
Classe: HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(112)
Data da Distribuição: 04/06/2018 15:42:05
Requerente: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO
DOS SERVIDORES DO PO e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES RO0005195
Advogado do(a) REQUERENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES RO0005195
Requerido:
Vistos, etc...
Em razão do acordo de Id. 18802802 firmado entre as partes,
homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza
seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, com fundamento
no artigo 487, III, b), do CPC, JULGO EXTINTO, com resolução do
MÉRITO, o presente processo e ordeno o seu arquivamento. Sem
custas e honorários.
Expeça-se ofício ao empregador da parte requerida, determinando
que efetue o desconto de 36 parcelas no valor de R$ 667,08
(seiscentos e sessenta e sete reais e oito centavos) cada uma, dos
vencimentos de MARIA HELENA LACERDA MELO LIMA, e deposite
na conta corrente de COOPERATIVA DE CREDITO CAPITAL
FORTE - SICOOB CREDIFORTE, CNPJ: 03.497.143/0001-49,
Banco do Brasil, agência: 0102-3 conta corrente: 13996-3 .
Procedam as baixas e comunicações pertinentes.
Cumpra-se.
P. R. I.
Porto Velho, 27 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
VIAS DESTE SERVIRÃO DE OFÍCIO.
Endereço do empregador da executada: MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, com
endereço na Av. Farquar, 2949 – Panair - CEP: 76.801-429, nesta
cidade.
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:(69). Processo: 7043603-22.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

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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Data da Distribuição: 04/10/2017 17:18:28
Requerente: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDUARDO ABILIO KERBER
DINIZ - AC0004974, IGOR JUSTINIANO SARCO - RO0007957
Requerido: EMANUELE CARVALHO DE MENDONCA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Realizada pesquisas de bens pertencentes a parte requerida/
executada, 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
a resposta positiva à pesquisa eletrônica, conforme documentos
anexos.
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:(69). Processo: 7004091-03.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 20/08/2015 16:40:57
Requerente: IRACEMA ROSENDO PEREIRA LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: WILSON MOLINA PORTO RO0006291
Advogado do(a) EMBARGANTE:
Requerido: ROGER COSTA SILVA
Advogado do(a) EMBARGADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: LAURO FERNANDES DA SILVA
JUNIOR - RO0006797
Vistos,
I - RELATÓRIO
Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentada por ROGER COSTA SILVA, alegando, em síntese,
ser caso de reconhecimento de excesso de execução, uma vez que
realizou o pagamento de onze parcelas no valor de R$ 1.000,00 (um
mil reais), totalizando o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
Afirma, também, que resta a ser pago saldo remanescente no valor
de R$ 12.629,00 (doze mil seiscentos e vinte e nove reais), mais o
acréscimo de 30% referente a multa consignada no termo de acordo
que corresponde ao valor de R$ 3.788,70 (três mil setecentos e
oitenta e oito reais e setenta centavos) totalizando o valor de R$
16.417,70 (dezesseis mil quatrocentos e dezessete reais e setenta
centavos), conforme os termos do acordo (ID 1668024).
Ao final, com base nessa retórica propugna pelo acolhimento da
impugnação, para prosseguimento da execução no valor de R$
16.417,70 (dezesseis mil quatrocentos e dezessete reais e setenta
centavos).
Juntou documentos às fls. 54/55.
Manifestando-se, disse a exequente/impugnada, também em
síntese, que os comprovantes colacionados, nos autos, demonstram
que o executado realizou somente 10 (dez) depósitos, vez que
um dos comprovantes não diz respeito ao acordo em epígrafe,
pois datado de 17/02/2015, ao passo que o parcelamento/acordo
somente foi realizado no mês de novembro, conforme ata da
audiência.
Requereu a improcedência da presente impugnação.
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório.
II - DECIDO
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA em razão do acordo
celebrado entre as partes, onde ficou determinado que o executado
pagaria o débito no valor de R$ 23.629,00 (vinte e três mil seiscentos
e vinte e nove reais), em 24 parcelas, sendo as 23 primeiras no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e a última no valor de R$ 629,00,
com início em 07/12/2015.
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Pois bem.
Em análise dos comprovantes de depósito apresentados às fls.
54/56, verifico que restou demonstrado que o executado efetuou o
pagamento de 11 parcelas no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Quanto a alegação da parte exequente de que o depósito de fl. 54,
foi realizado no dia 17/02/2015, não procede, uma vez que consta
no referido documento que a transferência bancária foi realizada
no dia 17/02/2016.
Assim, entendo que razão assiste ao embargante/executado, ao
afirmar que existe excesso na execução.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, ACOLHO a Impugnação ofertada por ROGER
COSTA SILVA em desfavor de IRACEMA ROSENDA PEREIRA
LIMA. Por consequência, determino a remessa dos autos à
Contadoria Judicial, para elaboração de novos cálculos, tendentes
a vislumbrar o remanescente do débito, com incidência da multa
de 30% sobre as parcelas inadimplidas, nos termos do acordo
celebrado (Id. 1668024).
Com a confecção dos cálculos, intimem-se as partes para
manifestarem-se no prazo comum de 15 dias.
Tornem-me os autos conclusos oportunamente.
Int.
Porto Velho, 27 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:(69). Processo: 7014472-65.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 13/04/2018 15:27:38
Requerente: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES BRITO
- RO0004239, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA RO0004117
Requerido: JIZREELITA OLIVEIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Realizada pesquisa de bens pertencentes a parte requerida/
executada, 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 a
resposta à pesquisa eletrônica, conforme documento anexo.
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:(69). Processo: 7052492-96.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 07/10/2016 16:59:03
Requerente: CONDOMINIO RESIDENCIAL SALVADOR DALI
Advogados do(a) AUTOR: RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA RO0005565, OCTAVIA JANE LEDO SILVA - RO0001160
Requerido: OSWALDO JESUS GERALDO JUNIOR
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Realizada pesquisa de bens da parte requerida/executada, por
meio dos sistemas INFOJUD e 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 a
resposta à pesquisa eletrônica, conforme documentos anexos.
Int.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
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
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69). Processo: 7024244-57.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 24/11/2015 11:26:04
Requerente: LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES
Advogado do(a) AUTOR: LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES
- RO0004546
Requerido: RODRIGO REIS BARRETO
Advogado do(a) RÉU:
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 suspenso
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

Apresentada a impugnação, que deverá versar exclusivamente
sobre os assuntos tratados no art. 854, §3º, venham conclusos
para DECISÃO.
Intimem-se.
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:(69). Processo: 7008018-40.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 17/02/2016 15:34:26
Requerente: NEUZA RIBEIRO DE PAULA SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE SP0273516
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: MARCELO RODRIGUES XAVIER RO0002391, BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO - RO0005462, ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
DESPACHO
Em tempo, chamo o feito a ordem e revejo o DESPACHO constante
do ID 19168850, em razão de ter sido inserido equivocadamente,
uma vez que o detalhamento da ordem judicial (ID 1968831)
pertence a outro processo.
Considerando ter sido positivo o bloqueio eletrônico de valores em
nome do(a) executado(a), via Bacenjud, foi procedida transferência
da quantia à agência da Caixa Econômica Federal local.
Destaco que a transferência bancária neste momento é adotada
em prestígio tanto do devedor quanto do credor, tendo em vista
que na conta judicial os valores passam a receber os rendimentos
legais, mantendo o seu poder aquisitivo.
Caso os valores permanecessem bloqueados na conta do devedor,
seja na hipótese de conversão em penhora ou na hipótese de
restituição dos valores, eles seriam liberados sem qualquer
correção, acarretando em onerosidade às partes.
Dito isso, determino a intimação do executado, havendo advogado
constituído através do mesmo ou não havendo, por intimação
pessoal, consoante art. 854, §2º, do CPC, para querendo impugnar
a apreensão em 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 854 §3º do
CPC.

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:(69). Processo: 7041720-40.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 28/09/2017 09:02:42
Requerente: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
Requerido: DANI VIANA REZENDE
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Realizada tentativa de bloqueio on-line revela a Ordem de
Detalhamento que restaram bloqueados valores ínfimos, motivo
pelo qual determino sua imediata liberação.
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.
Caso pugne pela suspensão do trâmite processual, desde já
defiro, pelo prazo de um ano, devendo o feito ser suspenso
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:(5). Processo: 7038053-46.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 25/08/2017 10:48:18
Requerente: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FABIO RICHARD DE LIMA
RIBEIRO - RO7932, ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO RO000324A
Requerido: PATRIQUE ESTEFANO SOARES DE SA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA que tem por origem
DECISÃO exarada no ID 14616892, em que a parte sucumbente
não foi intimada para cumprir espontaneamente o julgado.
Assim, determino que seja intimada para que, no prazo de quinze
dias, pague o débito espontaneamente, sob pena de aplicação
da multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC (10%), e fixação de
honorários na fase de cumprimento do julgado, conforme cálculos
apresentados pela parte exequente.
Int.
Porto Velho, 30 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:(69). Processo: 7010414-19.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

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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Data da Distribuição: 19/03/2018 15:24:19
Requerente: RESIDENCIAL PORTO MADERO I
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAUZEAN ALVES ALMEIDA RO8647
Requerido: ELISVANE CRISNE CAVALCANTE DE ALMEIDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Realizada tentativa de bloqueio on-line revela a Ordem de
Detalhamento que restaram bloqueados valores ínfimos, motivo
pelo qual determino sua imediata liberação.
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.
Caso pugne pela suspensão do trâmite processual, desde já
defiro, pelo prazo de um ano, devendo o feito ser suspenso
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:(69). Processo: 7027953-66.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 31/05/2016 11:18:28
Requerente: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
Requerido: CLEILTON JOSE PESSOA BEZERRA
Advogados do(a) EXECUTADO: ANTONIO CANDIDO DE
OLIVEIRA - RO0002311, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA
CARDOSO - RO0000796
DESPACHO
Realizada tentativa de bloqueio on-line revela a Ordem de
Detalhamento que restaram bloqueados valores ínfimos, motivo
pelo qual determino sua imediata liberação.
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.
Caso pugne pela suspensão do trâmite processual, desde já
defiro, pelo prazo de um ano, devendo o feito ser suspenso
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:(69). Processo: 7012100-17.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 08/03/2016 16:22:39
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Requerente: FRANCIONE ALMEIDA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FAUSTO SCHUMAHER ALE SP0273516
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462, SILVIA DE OLIVEIRA RO0001285, ALEX CAVALCANTE DE SOUZA - RO0001818,
RODRIGO AUGUSTO BARBOZA PINHEIRO - RO0005706
DESPACHO
Considerando ter sido positivo o bloqueio eletrônico de valores em
nome do(a) executado(a), via Bacenjud, foi procedida transferência
da quantia à agência da Caixa Econômica Federal local.
Destaco que a transferência bancária neste momento é adotada
em prestígio tanto do devedor quanto do credor, tendo em vista
que na conta judicial os valores passam a receber os rendimentos
legais, mantendo o seu poder aquisitivo.
Caso os valores permanecessem bloqueados na conta do devedor,
seja na hipótese de conversão em penhora ou na hipótese de
restituição dos valores, eles seriam liberados sem qualquer
correção, acarretando em onerosidade às partes.
Dito isso, determino a intimação do executado, havendo advogado
constituído através do mesmo ou não havendo, por intimação
pessoal, consoante art. 854, §2º, do CPC, para querendo impugnar
a apreensão em 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 854 §3º do
CPC.
Apresentada a impugnação, que deverá versar exclusivamente
sobre os assuntos tratados no art. 854, §3º, venham conclusos
para DECISÃO.
Intimem-se.
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:(69). Processo: 7014721-21.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 05/10/2015 17:44:34
Requerente: LINDOMAR SANTOS FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA
ORLANDO - RO0002003
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
Nos termos do artigo 364, §2º do CPC, intimem-se as partes para,
em prazos sucessivos de 15 dias, apresentarem, querendo, as
suas razões finais.
Int.
Porto Velho, 30 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:(69). Processo: 7026287-93.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 18/06/2017 09:44:21
Requerente: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS
MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JEFERSON DE SOUZA
RODRIGUES - RO7544
Requerido: FRANCINEI FELIX PAIVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Realizada tentativa de bloqueio on-line revela a Ordem de
Detalhamento que restaram bloqueados valores ínfimos, motivo
pelo qual determino sua imediata liberação.
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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.
Caso pugne pela suspensão do trâmite processual, desde já
defiro, pelo prazo de um ano, devendo o feito ser suspenso
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:(5). Processo: 7021878-74.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 23/05/2017 22:17:00
Requerente: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAS DO RIO
MADEIRA II
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA
LARA - RO0008517, LUIS GUILHERME SISMEIRO DE OLIVEIRA
- RO0006700
Requerido: FLAVIA ALINE VIAL CARAGEORGE
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA que tem por origem
DECISÃO exarada no ID 15746029, em que a parte sucumbente
não foi intimada para cumprir espontaneamente o julgado.
Assim, determino que seja intimada para que, no prazo de quinze
dias, pague o débito espontaneamente, sob pena de aplicação
da multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC (10%), e fixação de
honorários na fase de cumprimento do julgado, conforme cálculos
apresentados pela parte exequente.
Int.
Porto Velho, 30 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:(69). Processo: 7040694-41.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 08/08/2016 15:19:22
Requerente: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS
- RO0003208
Requerido: MARIA DAS GRACAS MARQUES NASCIMENTO
Advogado do(a) EXECUTADO: ALBERTO JUNIOR DE SOUZA
CALDEIRA - RO8411
DESPACHO
Considerando ter sido parcialmente positivo o bloqueio eletrônico
de valores em nome do(a) executado(a), via Bacenjud, foi procedida
transferência da quantia à agência da Caixa Econômica Federal
local.
Destaco que a transferência bancária neste momento é adotada
em prestígio tanto do devedor quanto do credor, tendo em vista
que na conta judicial os valores passam a receber os rendimentos
legais, mantendo o seu poder aquisitivo.
Caso os valores permanecessem bloqueados na conta do devedor,
seja na hipótese de conversão em penhora ou na hipótese de
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restituição dos valores, eles seriam liberados sem qualquer
correção, acarretando em onerosidade às partes.
Dito isso, determino a intimação do executado, havendo advogado
constituído através do mesmo ou não havendo, por intimação
pessoal, consoante art. 854, §2º, do CPC, para querendo impugnar
a apreensão em 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 854 §3º do
CPC.
Apresentada a impugnação, que deverá versar exclusivamente
sobre os assuntos tratados no art. 854, §3º, venham conclusos
para DECISÃO.
Intimem-se.
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:(69). Processo: 7022481-50.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 27/05/2017 14:52:28
Requerente: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957
Requerido: FERNANDO GURGEL BARBOSA FILHO e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Considerando ter sido parcialmente positivo o bloqueio eletrônico
de valores em nome do(a) executado(a), via Bacenjud, foi procedida
transferência da quantia à agência da Caixa Econômica Federal
local.
Destaco que a transferência bancária neste momento é adotada
em prestígio tanto do devedor quanto do credor, tendo em vista
que na conta judicial os valores passam a receber os rendimentos
legais, mantendo o seu poder aquisitivo.
Caso os valores permanecessem bloqueados na conta do devedor,
seja na hipótese de conversão em penhora ou na hipótese de
restituição dos valores, eles seriam liberados sem qualquer
correção, acarretando em onerosidade às partes.
Dito isso, determino a intimação do executado, havendo advogado
constituído através do mesmo ou não havendo, por intimação
pessoal, consoante art. 854, §2º, do CPC, para querendo impugnar
a apreensão em 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 854 §3º do
CPC.
Apresentada a impugnação, que deverá versar exclusivamente
sobre os assuntos tratados no art. 854, §3º, venham conclusos
para DECISÃO.
Intimem-se.
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: 7050888-66.2017.8.22.0001
Classe: CAUTELAR INOMINADA (183)
Data da Distribuição: 28/11/2017 14:53:22
Requerente: SHEILLA DARC SILVA TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA DO CARMO EGUEZ
CALDAS BEZERRA - RO681
Requerido: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIANA LETICIA RAMOS
MOREIRA - AC0004688
Vistos,
Fica a parte autora intimada para, querendo, apresentar réplica no
prazo de 15 dias.
Tornem-me os autos conclusos oportunamente.
Int.
Porto Velho, 30 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:(69). Processo: 7028446-43.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 02/06/2016 13:07:09
Requerente: MARIA MARILENE DO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Requerido: MARIA DO CARMO XAVIER NETA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Realizada tentativa de bloqueio on-line revela a Ordem de
Detalhamento que restaram bloqueados valores ínfimos, motivo
pelo qual determino sua imediata liberação.
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.
Caso pugne pela suspensão do trâmite processual, desde já
defiro, pelo prazo de um ano, devendo o feito ser suspenso
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:(5). Processo: 7001273-78.2015.8.22.0001
Classe: PETIÇÃO (241)
Data da Distribuição: 22/07/2015 17:13:00
Requerente: DALLARMI & OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS
LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAM FERNANDES MORAES
DE SOUZA - RO0005698
Requerido: JULIAN ANDREIA PEDRO BOM GOBBI
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos,
Diante do depósito realizado a título de pagamento da dívida aqui
perseguida (ID 18062583), expeça-se alvará judicial em favor da
parte autora para levantamento da quantia depositada e seus
respectivos rendimentos.
Após, diga a parte autora o que ainda pretende em termos de
prosseguimento. Silenciando, tornem os autos conclusos para
extinção.
Int.
Porto Velho, 30 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: 7014451-60.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 17/03/2016 17:11:25
Requerente: JEAN CARLOS SILVA
Advogado do(a) AUTOR: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS
- RO000655A
Requerido: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado do(a) RÉU: MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA
FORNOS - SP0198088
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DESPACHO
Vistos,
Expeça-se o necessário para que a DECISÃO de ID 16015000 seja
cumprida.
Int.
Porto Velho, 30 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:(69). Processo: 7009109-68.2016.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 23/02/2016 15:20:19
Requerente: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
Advogados do(a) AUTOR: TAYLISE CATARINA ROGERIO
SEIXAS - RO0005859, BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR SP0131896
Requerido: JARBAS CARVALHO DOS SANTOS
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Realizadas pesquisas de endereço da parte requerida/executada,
por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e 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 às pesquisas eletrônicas, conforme
documentos anexos.
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:(69). Processo: 7053772-05.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 17/10/2016 17:32:20
Requerente: SAIONARA AGRIZE SANTOS BRAVIM
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA
CECCATTO - RO0005100
Requerido: TRANSPORTE COLETIVO RIO MADEIRA LTDA
Advogados do(a) EXECUTADO: RAIMUNDO DE ALENCAR
MAGALHAES - RO0000105, ANA PAULA SILVA DE ALENCAR
MAGALHAES - RO0002784, VIVIANE BARROS ALEXANDRE
- RO000353B, DENIELE RIBEIRO MENDONCA - RO0003907,
MARIA LETICE PESSOA FREITAS - RO0002615
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 suspenso
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
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5ª VARA CÍVEL
5º Cartório Cível
O INTEIRO TEOR DOS DESPACHO S E SENTENÇA S PODEM
SER OBTIDOS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.tjro.jus.br
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
JUIZ: acir@ tjro.jus.br
DIRETORA DE CARTÓRIO: denisiane@tjro.jus.br
VARA: pvh5civel@tjro.jus.br
Proc.: 0101515-63.1998.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Litisconsorte Ativo:Ministério Público do Estado de Rondônia,
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDÔNIA
Advogado:Ana Célia Santana da Silva (OAB/RO 581)
Requerido:José Luiz Lenzi, Mário Calixto Filho, Omar Miguel da
Cunha, Jose Vicente da Silva, Valdecir Correa, Nortebras Comércio
Importação e Exportação Ltda
Advogado:José Luiz Lenzi (OAB/RO 112B), HENRIQUE EDUARDO
DA COSTA SOARES (OAB/RO 7363), Luiz Cláudio Vasconcelos
Xavier de Carvalho (OAB/RO 1143), Antônio Osman de Sá (OAB/
RO 56A), Marcus Vinicius Prudente (OAB/RO 212), Mário Gomes
de Sá Neto (OAB/RO 1426), Luciano Bezerra Agra (OAB/RO 51B),
Francisco Nunes Neto (OAB/RO 158), José Bruno Ceconello (OAB/
RO 1855), Defensoria Pública ( ), Luiz Cláudio Vasconcelos Xavier
de Carvalho (OAB/RO 1143), Antônio Osman de Sá (OAB/RO
56A), Ana Flávia de Oliveira Sá (OAB/RO 2351)
FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria
n. 001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a)
Alex Cavalcante (OAB/RO n. 1818), intimado, para no prazo de 03
(três) dias, promover a devolução dos autos acima mencionados,
sob pena de busca e apreensão do mesmo.
Proc.: 0016550-30.2013.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Albertino Lameira Cabral
Advogado:Marcos Antonio Araujo dos Santos (OAB/RO 846),
Marcos Antonio Metchko (OAB/RO 1482)
Requerido:Direcional TSC Rio Madeira Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Advogado:Humberto Rossetti Portela (OAB/MG 91263), Júlio de
Carvalho Paula Lima (OAB/MG 90461), Leonardo Braz de Carvalho
(OAB/MG 76653)
FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria
n. 001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a)
Marcos Antônio Metchko (OAB/RO n. 1482), intimado, para no
prazo de 03 (três) dias, promover a devolução dos autos acima
mencionados, sob pena de busca e apreensão do mesmo.
Proc.: 0019069-41.2014.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Paulo Fabiano do Vale
Advogado:Douglacir Antônio Evaristo Sant’Ana (OAB/RO 287),
Taísa Alessandra dos Santos Souza (OAB/RO 5033)
Requerido:Zilmar Nunciano Alves, Valdir Gomes Ribeiro
FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria
n. 001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a)
Taísa Alessandra dos Santos Souza (OAB/RO n. 5033), intimado,
para no prazo de 03 (três) dias, promover a devolução dos autos
acima mencionados, sob pena de busca e apreensão do mesmo.
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Proc.: 0008252-78.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Paulo Fabiano do Vale
Advogado:Douglacir Antonio Evaristo Sant Ana (OAB/RO 287)
Requerido:Diens da Silva Barroso
Advogado:Mario Profeta (OAB/RO 820)
FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria
n. 001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a)
Taísa Alessandra dos Santos Souza (OAB/RO n. 5033), intimado,
para no prazo de 03 (três) dias, promover a devolução dos autos
acima mencionados, sob pena de busca e apreensão do mesmo.
Proc.: 0006893-93.2015.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Maria Fátima Almeida Gualberto
Advogado:Marcus Vinícius de Oliveira Cahulla (OAB/RO 4117)
Executado:REGINILSON JACOB DE OLIVEIRA
FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria
n. 001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a)
Marcus Vinicius de Oliveira Cahulla (OAB/RO n. 4117), intimado,
para no prazo de 03 (três) dias, promover a devolução dos autos
acima mencionados, sob pena de busca e apreensão do mesmo.
Proc.: 0020872-30.2012.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco Bradesco S.a.
Advogado:Lucyanne Carratte Brandt Hitzeschky (OAB/RO 4659)
Executado:Freecel Soluções Empresariais André R.Petry
Comércio, Andre Ricardo Petry
Advogado:Renato Djean Roriz de Assumpção (OAB/RO 3917),
Bianca Paola Camargo de Oliveira (OAB/RO 4020), Renato Djean
Roriz de Assumpção (OAB/RO 3917)
FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria
n. 001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a)
Renato Djean Roriz de Assumpção (OAB/RO n. 3917), intimado,
para no prazo de 03 (três) dias, promover a devolução dos autos
acima mencionados, sob pena de busca e apreensão do mesmo.
Proc.: 0020349-81.2013.8.22.0001
Ação:Embargos à Execução
Embargante:Freecel Soluções Empresariais André R.Petry
Comércio, Andre Ricardo Petry
Advogado:Renato Djean Roriz de Assumpção (OAB/RO 3917),
Bianca Paola Camargo de Oliveira (OAB/RO 4020)
Embargado:Banco Bradesco S/A
Advogado:Lucyanne C. Brandt Hitzeschky (RO 4659), Nara Lima
Carvalho (OAB/RO 5416), Anne Botelho Cordeiro (OAB/RO 4370)
FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria
n. 001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a)
Renato Djean Roriz de Assumpção (OAB/RO n. 3917), intimado,
para no prazo de 03 (três) dias, promover a devolução dos autos
acima mencionados, sob pena de busca e apreensão do mesmo.
Proc.: 0019061-64.2014.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Paulo Fabiano do Vale
Advogado:Douglacir Antônio Evaristo Sant’Ana (OAB/RO 287),
Taísa Alessandra dos Santos Souza (OAB/RO 5033)
Requerido:Leonilda da Silva Oliveira, Waleria Cristina dos Santos
Lira, Marcelo Jose dos Santos Lira, Franquelmar Amorim da Silva
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FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria
n. 001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a)
Taísa Alessandra dos Santos Souza (OAB/RO n. 5033), intimado,
para no prazo de 03 (três) dias, promover a devolução dos autos
acima mencionados, sob pena de busca e apreensão do mesmo.
Proc.: 0003930-59.2008.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:João Alberto Batista de Oliveira
Advogado:Manoel Rivaldo de Araújo (OAB/RO 315B)
Executado:Jose Remy Alves e Silva
Advogado:Luiz Zildemar Soares (OAB/RO 701)
FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria
n. 001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a)
Manoel Rivaldo de Araújo (OAB/RO n. 315B), intimado, para no
prazo de 03 (três) dias, promover a devolução dos autos acima
mencionados, sob pena de busca e apreensão do mesmo.
Proc.: 0002267-65.2014.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Daniel Santos de Oliveira
Advogado:Marcos Sobrinho (OAB/RO 1026)
Requerido:Banco Santander S. A.
Advogado:Carlos Maximiano Mafra de Laet (OAB/RO 6087),
Manuela Gsellmann da Costa (OAB/RO 3511)
FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria
n. 001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a)
Marcos Sobrinho (OAB/RO n. 1026), intimado, para no prazo de 03
(três) dias, promover a devolução dos autos acima mencionados,
sob pena de busca e apreensão do mesmo.
Proc.: 0380079-43.1996.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Oeste Porto Velho Agropecuária e Transporte Ltda
Advogado:Pedro Origa Neto (OAB/RO 2A), Taísa Alessandra dos
Santos Souza (OAB/RO 5033)
Executado:Edmir de Almeida Santos, José do Vale Garcia, Maria
Bernahdett Marques Garcia Santos
Advogado:Firmino Gomes Barcelos (OAB/MT 4770B)
FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria
n. 001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a)
Taísa Alessandra dos Santos Souza (OAB/RO n. 5033), intimado,
para no prazo de 03 (três) dias, promover a devolução dos autos
acima mencionados, sob pena de busca e apreensão do mesmo.
Proc.: 0306054-39.2008.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Decomármore - Decoração Em Mármore e Granito
Ltda
Advogado:Fernando Waldeir Pacini (OAB/SP 91420), Fernando
Salioni de Sousa (OAB/SP 187527), Anderson de Moura e Silva
( 2819)
Requerido:Joaquim Ferreira dos Santos
Advogado:Reynaldo Diniz P. Neto (OAB/MS 10948), Lenilda Félix
de Oliveira (OAB/RO 6002), Raimundo Gonçalves de Araújo (OAB/
RO 3300)
FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria
n. 001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a)
Raimundo Gonçalves de Araújo (OAB/RO n. 3300), intimado, para
no prazo de 03 (três) dias, promover a devolução dos autos acima
mencionados, sob pena de busca e apreensão do mesmo.
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Proc.: 0014958-48.2013.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Celso Cruz de Carvalho
Advogado:Everthon Barbosa Padilha de Melo (OAB/RO 3531)
Executado:Tiago Brasil Sobrinho
FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria
n. 001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a)
Erisson Ricardo Roberto Rodrigues da Silva (OAB/RO n. 5440),
intimado, para no prazo de 03 (três) dias, promover a devolução
dos autos acima mencionados, sob pena de busca e apreensão
do mesmo.
Proc.: 0302830-93.2008.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Clovis Dutra da Silva
Advogado:Lígia Carla Camacho Furtado (OAB/RO 3528)
Requerido:União P F N
Advogado:Moisés da Silva Maia (OAB/AC 3094)
FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria
n. 001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a)
Lígia Carla Camacho Furtado (OAB/RO n. 3528), intimado, para
no prazo de 03 (três) dias, promover a devolução dos autos acima
mencionados, sob pena de busca e apreensão do mesmo.
Proc.: 0002880-85.2014.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Maria do Socorro Rodrigues
Advogado:Elenrrizia Schneider da Silva (OAB/RO 1748)
Executado:Vooyagem Agencia de Passagens Aereas, Andréia da
Silva Chaves Ribeiro
FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria
n. 001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a)
Elenrrizia Scheneider da Silva (OAB/RO n. 1748), intimado, para
no prazo de 03 (três) dias, promover a devolução dos autos acima
mencionados, sob pena de busca e apreensão do mesmo.
Proc.: 0148530-76.2008.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Francisca Gomes Hatzinakis
Advogado:Luiz Antônio Rebelo Miralha (OAB/RO 700), Nery
Alvarenga (OAB/RO 470A), Fernando Maia (OAB/RO 452)
Requerido:Paulo Fueth Mourão
Advogado:Ely Roberto de Castro (RO 509)
FINALIDADE: Considerando o cronograma de migração dos
cartórios para a CPE, estabelecido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça, abragendo este Juízo, bem como os termos da Portaria n.
001/2018, editada por esta 5ª Vara Cível, fica o (a) advogado(a) Ely
Roberto de Castro (OAB/RO n. 509), intimado, para no prazo de 03
(três) dias, promover a devolução dos autos acima mencionados,
sob pena de busca e apreensão do mesmo.
Denisiane Cristina Lago Fioravante
Escrivã
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7037398-74.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Parte autora: RGR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
Advogado do autor: Advogados do(a) AUTOR: KARINA PERPETUA
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MAGALHAES DE FREITAS - RO0006974, MARIA CRISTINA DALL
AGNOL - RO0004597, GABRIEL ELIAS BICHARA - RO0006905
Parte requerida: IDEM - IDENTIDADE DE MARCAS E
PROPAGANDA LTDA. - EPP e outros
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU: FERNANDO DA
SILVA MAIA - RO0000452
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861
DECISÃO
Trata-se de ação de cobrança cumulada com danos morais,
ajuizada por RGR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-EPP em face
de IDENTIDADE DE MARCAS E PROPAGANDAS LTDA – IDEM
e SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A., pretendendo a cobrança de
despesas extras na execução e produção do evento “2ª festa do
Madeira”.
A requerida IDEM, sustenta, em síntese, que os serviços
contratados foram devidamente quitados, inexistindo despesas
extras que tenha anuído execução, ou mesmo comprovadas.
A requerida Santo Antonio Energia S.A., sustenta, em síntese, sua
ilegitimidade passiva ad causam, visto ter atuado apenas como
patrocinadora do evento.
É o relatório.
No que toca a preliminar aventada pela requerida Santo Antonio
Energia, analiso e afasto a mesma.
Segundo a precisa lição do mestre Alfredo Buzaid, a legitimidade
de partes é também conhecida como “pertinência subjetiva da
ação”. Ao se analisar a legitimidade de causa não se deve perder
de vista a autonomia e abstração do direito de ação. Entender que
parte legitima é a titular do direito material versado nos autos é
negar a abstração e autonomia do direito de ação.
Assim, infere-se que a posição sustentada pela requerida
está umbilicalmente ligada à teoria civilista do direito de ação.
Hodiernamente, pode se dizer que parte legítima é a titular da
relação jurídica deduzida na inicial.
Portanto, todos aqueles que compõem os polos ativo e passivo da
relação jurídica deduzida na inicial são tidos como partes legítimas.
É a conhecida teoria da asserção, sustentada pela mais moderna
doutrina. Nesse sentido é a lição de Alexandre de Freitas Câmara:
“(...) podemos afirmar que têm legitimidade para a causa os titulares
da relação jurídica deduzida, pelo demandante, no processo.
Explique-se: ao ajuizar sua demanda, o autor necessariamente
afirma, em sua petição inicial, a existência de uma relação jurídica,
chamada res iudicium deducta. Assim, por exemplo, aquele que
propõe uma “ação de divórcio” afirma existir entre ele e a parte
adversa, uma relação matrimonial. Da mesma forma aquele que
propõe “ação de despejo” afirma existir entre ele e o réu uma
relação de locação. (...) Esses sujeitos da relação jurídica deduzida
no processo é que terão legitimidade para estar em juízo” (in
“Lições de Direito Processual Civil, Vol I”, editora Lumem Juris, 9ª
edição, p.123).
No caso em comento, a requerente descreve existir entre ela e a
requerida uma relação jurídica decorrente da realização do evento.
Deste modo, a questão referente à titularidade do direito material
será examinada quando da análise do MÉRITO, pois, à evidência,
este é o momento adequado para sua aferição.
Dito isto, não há mais nulidades, impugnações ou outras preliminares
a serem analisadas. Dou, portanto, o feito por saneado.
Há controvérsia quanto a existência de serviços extras realizados
pela parte autora, bem como que os mesmos tenham sido
autorizados pelas requeridas, além da legitimidade da requerida
Santo Antônio para responder a cobrança.
Não há questão controvertida de direito mais relevante.
Assim, defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva da
testemunha arrolada pela autora (id. 18529431), bem como concedo
o prazo de 10 (dez) dias para a requerida IDEM – Identidade e
Marcas e Propaganda Ltda apresentar seu rol testemunhal nos
autos, sob pena de dispensa da prova.
Para tanto, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento
para o dia 05 de setembro de 2018, às 09h30min.
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Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar seus
constituintes da solenidade, bem como informar ou intimar a
testemunha por si arroladas (observadas as regras do artigo 455
do CPC).
Intimem-se.
Porto Velho, 18 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO.
Processo: 7053896-85.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte autora: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA
Advogado da parte autora: Advogado do(a) EXEQUENTE: ISRAEL
AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA - RO0002913
Parte Requerida: R. O. MARTINS & MARTINS LTDA - ME
Tendo em vista o Retorno do AR/MANDADO negativo, fica a parte
autora INTIMADA para promover a citação da parte requerida, no
prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 5º da Portaria 001/2017
- 5ª Vara Cível. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se
pessoalmente, nos termos do Art. 485, inciso III, § 1º, CPC/2015,
observando-se o disposto no Art. 274, Parágrafo único, CPC/2015.
Em caso de repetição de diligência por oficial de Justiça, deve o
autor recolher as custas pertinentes a diligência requerida (art. 93,
CPC/2015), independentemente de nova intimação.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
CAMILA BEN AMORIM
Diretor de Secretaria
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO. Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral:
(69) 3217-1303 - e-mail: pvh5civel@tjro.jus.br
INTIMAÇÃO
Processo nº: 7040774-05.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Parte Autora: Direcional Ambar Empreendimentos Imobiliários
Ltda
Advogado(a) da parte Autora: Advogado do(a) EXEQUENTE:
SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO0006673
Parte Passiva: RODRIGO APONTES ZIBETTI
Advogado(a) da parte Passiva: Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte RODRIGO APONTES ZIBETTI intimada para, no prazo
de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento das custas finais, sob
pena de protesto e inscrição em dívida ativa, cujo valor deverá ser
obtido pela própria parte, no ato da geração do respectivo boleto no
Sistema de Custas do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
em cumprimento à CI n. 1/2018-COGER/Coref/SGE/PRESI/TJRO.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
CAMILA BEN AMORIM
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO.
Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral: (69) 3217-1303 - e-mail:
pvh5civel@tjro.jus.br
Processo: 7034940-84.2017.8.22.0001
Autora: BROKER NORTE REPRESENTACOES COMERCIAIS
LTDA
Advogado(a) da parte autora: Advogado do(a) AUTOR: LUIS
SERGIO DE PAULA COSTA - RO0004558
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Requerida: FORTAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Advogado(a) da parte requerida: Advogado do(a) RÉU: MIQUEIAS
JOSE TELES FIGUEIREDO - RO0004962
Ficam as partes INTIMADAS para especificarem as provas que
pretendem produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, justificando sua
necessidade, sob pena de julgamento do feito no estado em que
se encontra.
CAMILA BEN AMORIM
Assina por ordem do MM. Juiz de Direito
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO.
Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral: (69) 3217-1303 - e-mail:
pvh5civel@tjro.jus.br
Processo: 7034940-84.2017.8.22.0001
Autora: BROKER NORTE REPRESENTACOES COMERCIAIS
LTDA
Advogado(a) da parte autora: Advogado do(a) AUTOR: LUIS
SERGIO DE PAULA COSTA - RO0004558
Requerida: FORTAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Advogado(a) da parte requerida: Advogado do(a) RÉU: MIQUEIAS
JOSE TELES FIGUEIREDO - RO0004962
Ficam as partes INTIMADAS para especificarem as provas que
pretendem produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, justificando sua
necessidade, sob pena de julgamento do feito no estado em que
se encontra.
CAMILA BEN AMORIM
Assina por ordem do MM. Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 0011222-85.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Taxa de Fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários,
Corretagem]
Parte autora: SOARES & RAMALHO ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA. - ME
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: WANUSA
CAZELOTTO DIAS DOS SANTOS - RO0004284
Parte requerida: PAULO SERGIO QUEIROZ DA SILVA e outros
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU: FRANCISCO DAS
NEVES XIMENES - RO0003682
Advogado do(a) RÉU: FRANCISCO DAS NEVES XIMENES RO0003682
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id. 20063484)
para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência,
com fundamento na alínea b do inciso III do art. 487 do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO, com resolução de MÉRITO, o
processo movido por SOARES & RAMALHO ADMINISTRADORA
DE IMOVEIS LTDA. - ME em face de PAULO SERGIO QUEIROZ
DA SILVA e outros, todos qualificados nos autos e ordeno seu
arquivamento.
Sem custas.
Certifique-se o trânsito em julgado desta DECISÃO e procedamse as baixas e comunicações pertinentes, arquivando-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028260-49.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Parte autora: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: NELSON WILIANS
FRATONI RODRIGUES - SP0128341
Parte requerida: COMERCIAL COLUMBIA LTDA
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
A parte autora não comprovou ter promovido o recolhimento das
custas iniciais.
Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, consoante determina
o art. 321 do NCPC, para que a parte requerente comprove o
recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da
inicial.
Intimem-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028373-37.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Parte autora: CONCREPOSTES - RENO INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: JONAS MIGUEL
BERSCH - RO0008125
Parte requerida: PEREIRA E BARRETO LTDA - ME
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
Manifeste-se a parte autora nos autos, promovendo a citação da
parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias.
Intime-se PESSOALMENTE, haja vista a parte autora já ter sido
intimada por intermédio do advogado cadastrado nos autos.
Pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, §1º do
CPC – observando-se o disposto no parágrafo único, do art. 274,
do referido diploma legal.
Intime-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7041074-64.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Parte autora: WALDIMIR GOMES DE FARIAS
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE
PEREIRA DA SILVA - RO0001073
Parte requerida: OI MOVEL
Advogado do requerido: Advogados do(a) RÉU: MARCELO LESSA
PEREIRA - RO0001501, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO
- RO0004240, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
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Vistos
Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no prazo de 05 (cinco)
dias.
Pena de arquivamento.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7021052-14.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Parte autora: BV FINANCEIRA S/A
Advogado do autor: Advogado do(a) REQUERENTE: GIULIO
ALVARENGA REALE - RO0006980
Parte requerida: MAX DEVIDE LIRA DE SALES
Advogado do requerido: Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Comprovados a mora e o não pagamento do débito, defiro
liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo
objeto do contrato firmado entre as partes, conforme descrição
constante da exordial e contrato.
Assim, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, expeça-se
MANDADO de busca e apreensão, depositando-se o bem em poder
da parte autora, com a ressalva de que o veículo não deverá ser
retirado da Comarca até o decurso do prazo de cinco dias fixados
em lei para a consolidação da posse, sob pena de multa diária de
dois salários-mínimos até o limite do valor do veículo.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco)
dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, conforme
indicado na inicial, incluídas as parcelas vincendas, sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei n.
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/04).
Efetuado o pagamento a parte requerente deverá restituir o veículo
à parte requerida, comprovando nos autos.
No prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação o devedor
fiduciante poderá apresentar contestação.
Intimem-se.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial, e documentos que a instruem
poderão ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/
pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da
Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO COMO MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO, CITAÇÃO, VISTORIA E AVALIAÇÃO.
Endereço da parte requerida: Nome: MAX DEVIDE LIRA DE
SALES
Endereço: Rua Joanópolis, 2552, Aeroclube, Porto Velho - RO CEP: 76811-188
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7029209-73.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Compra e Venda, Direito de Vizinhança]
Parte autora: VERA REGINA CZARNECKI MAYORQUIM
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: ROBSON SANCHO
FLAUSINO VIEIRA - RO0004483
Parte requerida: MARIA DA CONCEICAO DE BRITO NUNES
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
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DESPACHO
Por coincidência as ações de n. 7029209-73.2018.8.22.0001
(procedimento comum) e n. 7029231-34.2018.8.22.0001
(reintegração de posse), embora distribuídas por sorteio, caíram
neste mesmo juízo.
Não se pode ser alheio aos fatos expostos em ambas ações, as
quais envolvem as mesmas partes e apresentam os mesmos
fatos.
O Código de Processo Civil prevê a conexão no seu art. 55
estabelecendo que “Reputam-se conexas duas ou mais ações,
quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir”.
Nesse momento, oportuno é o ensinamento de Antônio Carlos
Marcato (in Código de Processo Civil Interpretado, Atlas, 3ª ed.,
2008, p.299 e p. 304), o qual assim preleciona:
“Na verdade, há a conexão quando há ‘um nexo, um elo (…)
um vínculo que entrelaça duas ou mais ações ‘ (Moacyr Amaral
Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, v. 1, p. 257),
ou seja, uma ação se liga a outra de tal como que a DECISÃO
de uma causa pode influir na da outra, produzindo julgamento que
se conciliem. (..) Há conexão quando duas ou mais ações são
análogas, ou seja, têm em comum um de seus elementos (objeto,
causa de pedir, partes). Os elementos da ação são indispensáveis
para identificação desta. (…) Consoante o disposto no art. 103
do CPC, os elementos identificadores da conexão são causa de
pedir e pedido. Parece-nos, contudo, que a lei disse menos do que
queria dizer, devendo-se entender não apenas a causa de pedir e
o pedido (objeto), como também as partes, ou seja, quaisquer dos
elementos da ação”.
No mesmo sentido é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria Andrade Nery (in Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, RT, 12ª ed.,
2012, p. 435):
“1. Conceito de conexão. Na verdade a lei disse menos do que
queria, porque basta a coincidência de um só dos elementos da
ação (partes, causa de pedir ou pedido), para que exista a conexão
entre duas ações. V. Barbosa Moreira. A conexão de causas
como pressupostos da reconvenção, Saraiva, SP, 1979, passim.
A reunião de processos pela conexão tem por FINALIDADE a
pacificação social, reunindo-se todos os conflitos existentes entre
as mesmas partes, a integridade da ordem jurídica, por se evitar
decisões conflitantes, a economia processual e a eficácia do
processo (Nelson Nery Junior. Conexão – Junção de processos
[RP 64158]).
O Novo Código de Processo Civil foi além, ao adotar o critério
materialista no âmbito da conexão, ou seja, não precisa haver uma
correspondência exata entre pedido e causa de pedir, mas sim
identidade da relação material e for conveniente a união dos autos.
O §3º do art. 55 determina que “serão reunidos para julgamento
conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de
decisões conflitantes ou contraditórias decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles”.
Nesse cenário, ainda que haja distinção entre pedido e causa de
pedir, é possível a reunião das ações em busca de se combater
a existência de decisões conflitantes, garantindo a harmonização
dos julgados.
Destarte, evidente que esta demanda está umbilicalmente
conectada aos autos de n. 7029231-34.2018.8.22.0001, na qual
existe pedido de reintegração de posse do mesmo imóvel.
Na verdade, verifica-se que na ação de n. 7029231-34.2018.8.22.0001
limitam-se os autores a requererem a reintegração de posse do
imóvel.
Enquanto na ação de n. 7029209-73.2018.8.22.0001 pede-se a
tutela possessória de interdito proibitório, ainda que denominada
pelos autores como pedido de tutela de urgência para se abster de
adentrar nos limites do imóvel.
Ora, o pedido acima mencionado é pedido de interdito proibitório,
existindo fungibilidade entre as demandas possessórias, podendo
o magistrado conceder a proteção que entender mais adequada
ao caso.
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Assim, mostra-se evidente que as demandas encontram-se não só
conexas, mas na verdade confundem-se.
Ora se for determinado à reintegração de posse do imóvel, por óbvio
que já se suprirá o pedido de interdito proibitório (abster de entrar),
assim como concedido o pedido de interdito, por consequência,
estará se reconhecendo a posse dos autores (reintegrando).
Portanto, mostram-se desnecessárias a existência de duas
demandas ajuizadas, ainda mais da forma como fizeram os autores
distribuindo-as por sorteio, com risco de serem apreciadas por
julgadores distintos.
Dito isto, considerando que a ação pelo procedimento comum é mais
ampla, é ela que deverá seguir tramitando, enquanto a demanda
possessória deve ser extinta por ter o seu objeto abrangido pela
outra demanda.
Nesse viés, sequer se faz necessário o complemento do pedido
desta demanda, visto que, como dito, as tutelas possessórias
possuem fungibilidade, podendo ser concedida tanto uma como
outra, ainda que a demanda siga o procedimento comum diante do
cúmulo de pedidos e procedimentos realizados.
De outro lado, o feito comporta regularização.
Isto porque, inexistindo inventário ou já tendo se encerrado o
mesmo, serão legitimados todos os sucessores do falecido para
compor a lide.
Acaso persista a existência de inventário somente o inventariante
será legitimado para representação do espólio em juízo.
No caso os autores não esclarecem se houve ou não abertura de
inventário.
Também se verifica que não houve o recolhimento das custas
iniciais.
Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para os autores
indicarem o inventariante do espólio ou, em não havendo, ratificar
todos os sucessores do de cujus, bem como comprovarem o
recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da
inicial.
Intimem-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7045383-94.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Mensalidades]
Parte autora: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: DIOGENES NUNES
DE ALMEIDA NETO - RO0003831
Parte requerida: MARCELA CAROLINE SOARES FERNANDES
DE LIMA
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
Considerando a relevância das alegações e informações do credor
monitório, oportunizo a embargante/devedora a, no prazo de 05
(cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de ID19305957.
Com ou sem a resposta, retornem conclusos para DECISÃO.
Intimem-se, com a observância de ser a ré assistida pela DPE.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7021712-08.2018.8.22.0001

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

300

Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Inadimplemento, Correção Monetária, Serviços
Hospitalares]
Parte autora: Associação Tiradentes dos policiais Militares e
Bombeiros Militares do Estado de Rondonia ASTIR
Advogado da parte autora: Advogados do(a) AUTOR: FREDSON
AGUIAR RODRIGUES - RO7368, ALEX MOTA CORDEIRO RO0002258
Parte requerida: ISABEL CRISTINA FIGUEREDO SILVA
Advogado da parte requerida: Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Em atenção ao art. 334 do NCPC a escrivania deverá agendar
audiência de conciliação.
O autor e o Réu deverão comparecer à audiência designada
pessoalmente ou por representante, que não seus advogados,
com poderes para transigir. No caso de não comparecimento
injustificado, seja do autor ou do réu, à audiência de conciliação,
as partes estarão sujeitas à multa prevista no art. 334, §8°, CPC.
Expeça-se carta de citação/intimação à parte requerida (art. 250,
NCPC), que deverá comparecer acompanhada de advogado/
Defensor Público e, caso não obtida a conciliação, apresentar
contestação, sob pena de ser considerado revel e presumir-se
como verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte
autora, nos termos dos arts. 248, § 3º, e 344 do NCPC.
O prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias,
a iniciar-se da data da audiência de tentativa de conciliação, caso
frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335, NCPC.
Findo o prazo para contestação, com sua apresentação, dê-se
vista dos autos à parte autora para manifestação em 15 (quinze)
dias, nos termos dos arts. 350 e 351, NCPC.
Caso a citação reste infrutífera, deverá o cartório intimar a parte
autora para promover a citação, no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo sem manifestação da parte tornem os autos
conclusos para extinção.
Em caso de apresentação de novo endereço deverá o cartório
agendar nova data de audiência e realizar as comunicações
necessárias, observando-se, se for o caso, a necessidade de
recolhimento de custas de repetição de diligência.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: Nome: ISABEL CRISTINA
FIGUEREDO SILVA
Endereço: Rua Antônio Maria Valença, 5437, - de 5309/5310
a 5639/5640, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP:
76820-616
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7018692-09.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Compra e Venda]
Parte exequente: JOSE ALVES DA SILVA
Advogado do exequente: Advogado do(a) EXEQUENTE: EFSON
FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES - RO0004952
Parte executada: PEDRO COELHO DAS NEVES
Advogado do executado: Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária
gratuita, na forma do art. 98 do CPC.
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Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
231 §3º do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 115.943,24 + 10% de honorários
advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do NCPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte executada: Nome: PEDRO COELHO DAS
NEVES
Endereço: Rua Presidente Médici, 2047, Centro, Itapuã do Oeste RO - CEP: 76861-000
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7023485-88.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Parte autora: RONALDO CESAR TRINDADE e outros
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: MICHELE PRADA
DE MOURA - RO8115
Advogado do(a) AUTOR: MICHELE PRADA DE MOURA RO8115
Parte requerida: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
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Vistos,
Acolho a emenda à inicial.
Entretanto, indefiro, por ora, a tutela pretendida. A fim de buscar
maiores elementos para a formação da convicção do juízo acerca
da verossimilhança das alegações, postergo a análise dos pedidos
de antecipação de tutela para após a contestação. Sobre a
possibilidade da medida, a jurisprudência preleciona:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO
RURAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONVENIÊNCIA
DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PERIGO DE
IRREVERSIBILIDADE
DO
PROVIMENTO
ANTECIPADO.
POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PLEITO EM FASE
ULTERIOR DO PROCESSO. Conquanto presente prova inequívoca
capaz de convencer da verossimilhança das alegações deduzidas
na inicial, a situação retratada no feito recomenda que se relegue a
apreciação do pleito de tutela antecipatória para fase ou momento
processual ulterior, quando o juízo singular disporá de melhores
elementos para formar a sua convicção. Hipótese, ademais, em
que é manifesto o perigo de irreversibilidade do provimento que
se quer antecipar. Tutela antecipatória indeferida. DECISÃO
singular mantida, considerado o atual estágio de tramitação
do processo. JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA A
ADVOGADA CONSTITUÍDA POR ALGUNS DOS RÉUS E QUE
ATUOU EM OUTRA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PODERES
ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA
QUE NÃO PERMITE CONSIDERAR CITADOS OS RÉUS NESTA
AÇÃO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
LIMINARMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 557, “CAPUT”, DO
CPC. (Agravo de Instrumento Nº 70057428476, Nona Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva,
Julgado em 02/12/2013)”.
Em atenção ao art. 334 do NCPC a escrivania deverá agendar
audiência de conciliação.
A autora e os Réus deverão comparecer à audiência designada
pessoalmente ou por representante, que não seus advogados,
com poderes para transigir. No caso de não comparecimento
injustificado, seja da autora ou dos réus, à audiência de conciliação,
as partes estarão sujeitas à multa prevista no art. 334, §8°, CPC.
Expeça-se carta de citação/intimação à parte requerida (art. 250,
NCPC), que deverá comparecer acompanhada de advogado/
Defensor Público e, caso não obtida a conciliação, apresentar
contestação, sob pena de ser considerado revel e presumir-se
como verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte
autora, nos termos dos arts. 248, § 3º, e 344 do NCPC.
O prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias,
a iniciar-se da data da audiência de tentativa de conciliação, caso
frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335, NCPC.
Findo o prazo para contestação, com sua apresentação, dê-se
vista dos autos à parte autora para manifestação em 15 (quinze)
dias, nos termos dos arts. 350 e 351, NCPC.
Caso a citação reste infrutífera, deverá o cartório intimar a parte
autora para promover a citação, no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo sem manifestação da parte tornem os autos
conclusos para extinção.
Em caso de apresentação de novo endereço deverá o cartório
agendar nova data de audiência e realizar as comunicações
necessárias, observando-se, se for o caso, a necessidade de
recolhimento de custas de repetição de diligência.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da ré: CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº
77.578.623/0001-70, com sede na Rua Fernando Simas, 1222,
Merces, na comarca de Curitiba/PR, CEP nº 80710-660.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7013801-42.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Inadimplemento]
Parte exequente: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
Advogado do exequente: Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL
PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434
Parte executada: IPE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
Advogado do executado: Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos,
Acolho as emendas.
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
231 §3º do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 52.096,14 + 10% de honorários
advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do NCPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte executada: Nome: IPE TRANSPORTE
RODOVIARIO LTDA
Endereço: Rua Vespaziano Ramos, 1582, Nossa Senhora das
Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-156
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7045743-29.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Parte autora: DANYLLO GOMES DA COSTA
Advogado da parte autora: Advogado do(a) AUTOR: LUAN ICAOM
DE ALMEIDA AMARAL - RO7651
Parte requerida: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT
S/A
Advogado da parte requerida: Advogado do(a) RÉU: WILSON
VEDANA JUNIOR - RO0006665
Vistos.
Ante o cumprimento da obrigação, com fundamento nos arts. 513
e 771, ambos do Novo Código de Processo Civil, e inciso II do
artigo 924, do referido diploma legal, julgo extinta a obrigação no
processo movido por DANYLLO GOMES DA COSTA em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
S/A, ambos qualificados nos autos.
Custas finais pela ré.
EXPEÇA-SE alvará, em favor da parte autora/credora,
para levantamento da quantia depositada em conta judicial
(ID18794167).
EXPEÇA-SE alvará, em favor do SENHOR PERITO, para
levantamento da quantia depositada em conta judicial
(ID16574511).
Cientes de que o não levantamento das importâncias, no prazo
de validade dos respectivos alvarás, implicará na imediata
transferência dos valores para conta a cargo do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia, conforme disposto no §7º do art. 447 das
Diretrizes Gerais Judiciais.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado na data
de hoje. Assim, procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquivando-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7021690-47.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Correção Monetária]
Parte autora: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA
CALIL - RO0002894
Parte requerida: ROSINETE DE SA NORMANDO
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO:
Diante da prova escrita, defiro de plano a expedição de MANDADO,
com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, nos termos da
inicial, anotando-se que, caso o réu satisfaça a obrigação no prazo
supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever
de pagar 5% do valor da dívida à título de honorários advocatícios
(art. 701, do NCPC)
Valor atualizado da dívida: R$ 5.198,97 + 5% de honorários
advocatícios.
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por
cento) do valor da dívida.
Fica o réu ciente, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
poderá oferecer embargos que suspenderá a eficácia do MANDADO
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inicial, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o
oferecimento de embargos, independentemente de qualquer
formalidade, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo
judicial”, convertendo-se o MANDADO inicial em MANDADO
executivo (art. 701 §2º NCPC).
Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte autora,
no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço para que a
relação jurídico-processual seja estabelecida, sob pena de extinção
e arquivamento do feito por ausência de pressuposto processual
de existência.
Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º
do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para SENTENÇA,
nos termos dos art. 702, §8º e seguintes do NCPC.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte requerida: Nome: ROSINETE DE SA
NORMANDO
Endereço: Rua Viviane, 6095, Igarapé, Porto Velho - RO - CEP:
76824-248
ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou
cumprimento do MANDADO e o pagamento de honorários
advocatícios é de quinze dias, contados da juntada do aviso de
recebimento ou do MANDADO aos autos. Não sendo embargada
a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como verdadeiras, as
alegações de fato formuladas pela parte autora.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7029231-34.2018.8.22.0001
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
Assunto: [Esbulho / Turbação / Ameaça]
Parte autora: VERA REGINA CZARNECKI MAYORQUIM e outros
(3)
Advogado da parte autora: Advogado do(a) REQUERENTE:
ROBSON SANCHO FLAUSINO VIEIRA - RO0004483
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON SANCHO FLAUSINO
VIEIRA - RO0004483
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON SANCHO FLAUSINO
VIEIRA - RO0004483
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON SANCHO FLAUSINO
VIEIRA - RO0004483
Parte requerida: MARIA DA CONCEICAO DE BRITO NUNES
Advogado da parte requerida: Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Por coincidência as ações de n. 7029209-73.2018.8.22.0001
(procedimento comum) e n. 7029231-34.2018.8.22.0001
(reintegração de posse), embora distribuídas por sorteio, caíram
neste mesmo juízo.
Não se pode ser alheio aos fatos expostos em ambas ações, as
quais envolvem as mesmas partes e apresentam os mesmos
fatos.
O Código de Processo Civil prevê a conexão no seu art. 55
estabelecendo que “Reputam-se conexas duas ou mais ações,
quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir”.
Nesse momento, oportuno é o ensinamento de Antônio Carlos
Marcato (in Código de Processo Civil Interpretado, Atlas, 3ª ed.,
2008, p.299 e p. 304), o qual assim preleciona:
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“Na verdade, há a conexão quando há ‘um nexo, um elo (…)
um vínculo que entrelaça duas ou mais ações ‘ (Moacyr Amaral
Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, v. 1, p. 257),
ou seja, uma ação se liga a outra de tal como que a DECISÃO
de uma causa pode influir na da outra, produzindo julgamento que
se conciliem. (..) Há conexão quando duas ou mais ações são
análogas, ou seja, têm em comum um de seus elementos (objeto,
causa de pedir, partes). Os elementos da ação são indispensáveis
para identificação desta. (…) Consoante o disposto no art. 103
do CPC, os elementos identificadores da conexão são causa de
pedir e pedido. Parece-nos, contudo, que a lei disse menos do que
queria dizer, devendo-se entender não apenas a causa de pedir e
o pedido (objeto), como também as partes, ou seja, quaisquer dos
elementos da ação”.
No mesmo sentido é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria Andrade Nery (in Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, RT, 12ª ed.,
2012, p. 435):
“1. Conceito de conexão. Na verdade a lei disse menos do que
queria, porque basta a coincidência de um só dos elementos da
ação (partes, causa de pedir ou pedido), para que exista a conexão
entre duas ações. V. Barbosa Moreira. A conexão de causas
como pressupostos da reconvenção, Saraiva, SP, 1979, passim.
A reunião de processos pela conexão tem por FINALIDADE a
pacificação social, reunindo-se todos os conflitos existentes entre
as mesmas partes, a integridade da ordem jurídica, por se evitar
decisões conflitantes, a economia processual e a eficácia do
processo (Nelson Nery Junior. Conexão – Junção de processos
[RP 64158]).
O Novo Código de Processo Civil foi além, ao adotar o critério
materialista no âmbito da conexão, ou seja, não precisa haver
uma correspondência exata entre pedido e causa de pedir, mas
sim identidade da relação material e for conveniente a união dos
autos.
O §3º do art. 55 determina que “serão reunidos para julgamento
conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de
decisões conflitantes ou contraditórias decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles”.
Nesse cenário, ainda que haja distinção entre pedido e causa de
pedir, é possível a reunião das ações em busca de se combater
a existência de decisões conflitantes, garantindo a harmonização
dos julgados.
Destarte, evidente que esta demanda está umbilicalmente
conectada aos autos de n.7029209-73.2018.8.22.0001, na qual
existem diversos pedidos, dentre eles o de que a requerida não
adentre no imóvel.
Na verdade, verifica-se que nesta ação de n. 702923134.2018.8.22.0001 limitam-se os autores a requererem a
reintegração de posse do imóvel.
Enquanto na ação de n. 7029209-73.2018.8.22.0001 pede-se a
tutela possessória de interdito proibitório, ainda que denominada
pelos autores como pedido de tutela de urgência para se abster de
adentrar nos limites do imóvel.
Ora, o pedido acima mencionado é pedido de interdito proibitório,
existindo fungibilidade entre as demandas possessórias, podendo
o magistrado conceder a proteção que entender mais adequada
ao caso.
Assim, mostra-se evidente que as demandas encontram-se não só
conexas, mas na verdade confundem-se.
Ora se for determinado à reintegração de posse do imóvel, por óbvio
que já se suprirá o pedido de interdito proibitório (abster de entrar),
assim como concedido o pedido de interdito, por consequência,
estará se reconhecendo a posse dos autores (reintegrando).
Portanto, mostram-se desnecessárias a existência de duas
demandas ajuizadas, ainda mais da forma como fizeram os autores
distribuindo-as por sorteio, com risco de serem apreciadas por
julgadores distintos.
Dito isto, considerando que a ação pelo procedimento comum é
mais ampla, bem como fora distribuída primeiro, é ela que deverá
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seguir tramitando, enquanto esta demanda possessória deve
ser extinta por ter o seu objeto abrangido pela outra demanda,
caracterizando-se a litispendência.
Para que o processo civil possa se constituir e desenvolver válida e
regularmente, deve preencher certos pressupostos, entre os quais
o de ausência de litispendência, a qual se verifica quando se repete
ação que está em curso e que tem as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§1º e 2º, do CPC).
Sobre a litispendência, leciona o Mestre Cândido Dinamarco:
“Formado, o processo considera-se existente e, portanto, pendente.
Pendente é algo que já foi constituído e ainda existe, não foi
extinto. Processo pendente é processo em curso. Ele se considera
pendente desde o momento em que a petição inicial foi entregue ao
PODER JUDICIÁRIO (formação) até quando se tornar irrecorrível
a SENTENÇA que determinar sua extinção (trânsito em julgado)
– quer a extinção do processo se dê com ou sem julgamento
de MÉRITO. Mesmo o processo suspenso existe e considerase pendente. O estado de pendência do processo chama-se
litispendência. Como entre os efeitos da existência do processo
pendente está o de impedir a instauração válida e eficaz de outro
processo para o julgamento de demanda idêntica (mesmas partes,
mesma causa de pedir e mesmo pedido: CPC, art. 301, inc. V
e §§1º a 3º), tem-se a ilusão de que a litispendência seja esse
impedimento – i.e, o impedimento de um outro processo válido,
com a mesma demanda. Na verdade, litispendência é o estado do
processo que pende, não esse seu efeito. (…) (Cândido Rangel
Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, 4. ed, São
Paulo, Malheiros, v. 2, 2004, p. 49)”.
Desta forma, a litispendência se caracteriza pela existência
simultânea de duas demandas idênticas.
No caso, como dito acima, o objeto desta demanda encontrase integralmente abrangido pela ação de n. 702920973.2018.8.22.0001,
mostrando-se
esta
demanda
como
desnecessária.
Invariavelmente um está umbilicalmente ligado ao outro de forma
que o trâmite das duas demandas com estes mesmos pedidos
implica na possibilidade de decisões conflituosas.
Isto posto, reconheço a litispendência entre esta ação e a que
tramita sob o n. 7029209-73.2018.8.22.0001, perante este juízo, e,
extingo o presente feito, sem resolução de MÉRITO, com base no
artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7008052-15.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral]
Parte exequente: MARIA VANIA DA SILVA
Advogado do exequente: Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO
SCHUMAHER ALE - SP0273516
Parte executada: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do executado: Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Altere-se a classe processual para Cumprimento de SENTENÇA.
Atento à manifestação de id. 19093641, ante o pagamento total do
débito, com fundamento nos arts. 513 e 771, ambos do Novo Código
de Processo Civil, e inciso II do artigo 924, do referido diploma legal,
julgo extinta a obrigação no cumprimento de SENTENÇA movido
por MARIA VANIA DA SILVA em face de CENTRAIS ELETRICAS
DE RONDONIA SA CERON, ambos qualificados nos autos.
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Custas já recolhidas (id. 17574742).
EXPEÇA-SE alvará, em favor da parte autora/credora, para
levantamento da quantia depositada nos autos (id. 17574742).
Ciente a parte, desde já, que o não levantamento da importância,
no prazo de validade do alvará, implicará na imediata transferência
do valor para conta a cargo do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, conforme disposto no §7º do art. 447 das Diretrizes
Gerais Judiciais.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado na data
de hoje. Assim, procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquivando-se os autos após o levantamento do alvará. Expeça-se
o necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028354-94.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Nota Promissória, Honorários Advocatícios, Correção
Monetária]
Parte autora: HERNANDES RONDONIA COMERCIO DE
ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
Advogado do autor: Advogado do(a) EXEQUENTE: SILVANA
DEVACIL SANTOS - RO8679
Parte requerida: KENNEDY FERREIRA DE MELO
Advogado do requerido: Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
A lei possibilita o recolhimento de apenas 1% do valor no momento
da distribuição da ação, deixando o outro 1% adiado para após a
audiência de conciliação, na qual não haja acordo.
Essa sistemática do adiamento, contudo, aplica-se apenas aos
processos do rito comum, vez que não há previsão de audiência
obrigatória para os processos de execução de título extrajudicial ou
procedimentos especiais.
Verifico que o valor recolhido (id. 20112403) não corresponde ao
patamar de 2% do valor da ação, pelo que concedo o prazo de 15
(quinze) dias para complementar o valor das custas, sob pena de
indeferimento da inicial.
Intime-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028304-68.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Parte autora: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: THATIANE
TUPINAMBA DE CARVALHO - RO0005086
Parte requerida: VANDEMBERG MENDONCA SILVA
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Comprovados a mora e o não pagamento do débito, defiro
liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo
objeto do contrato firmado entre as partes, conforme descrição
constante da exordial e contrato.
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Assim, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, expeça-se
MANDADO de busca e apreensão, depositando-se o bem em poder
da parte autora, com a ressalva de que o veículo não deverá ser
retirado da Comarca até o decurso do prazo de cinco dias fixados
em lei para a consolidação da posse, sob pena de multa diária de
dois salários-mínimos até o limite do valor do veículo.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco)
dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, conforme
indicado na inicial, incluídas as parcelas vincendas, sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei n.
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/04).
Efetuado o pagamento a parte requerente deverá restituir o veículo
à parte requerida, comprovando nos autos.
No prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação o devedor
fiduciante poderá apresentar contestação.
Intimem-se.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial, e documentos que a instruem
poderão ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/
pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da
Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO COMO MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO, CITAÇÃO, VISTORIA E AVALIAÇÃO.
Endereço da parte requerida: Nome: VANDEMBERG MENDONCA
SILVA
Endereço: Rua Padre Augustinho, 3085, - de 2877/2878 a
3312/3313, Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-858
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7008232-60.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Contratos Bancários]
Parte autora: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE
BARCELOS - MT014258A
Parte requerida: A DE SOUSA MOTA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA - ME e outros
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO:
Diante da prova escrita, defiro de plano a expedição de MANDADO,
com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, nos termos da
inicial, anotando-se que, caso o réu satisfaça a obrigação no prazo
supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever
de pagar 5% do valor da dívida à título de honorários advocatícios
(art. 701, do NCPC)
Valor atualizado da dívida: R$ 267.983,17 + 5% de honorários
advocatícios.
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por
cento) do valor da dívida.
Fica o réu ciente, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
poderá oferecer embargos que suspenderá a eficácia do MANDADO
inicial, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o
oferecimento de embargos, independentemente de qualquer
formalidade, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo
judicial”, convertendo-se o MANDADO inicial em MANDADO
executivo (art. 701 §2º NCPC).
Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte autora,
no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço para que a
relação jurídico-processual seja estabelecida, sob pena de extinção
e arquivamento do feito por ausência de pressuposto processual
de existência.
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Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º
do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para SENTENÇA,
nos termos dos art. 702, §8º e seguintes do NCPC.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte requerida: Nome: A DE SOUSA MOTA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Endereço: Rua Daniela, 4505, Esq C/ Maria De L. Esquina C/ Maria
Loudres, Igarapé, Porto Velho - RO - CEP: 76824-329
Nome: ANTONIO SOUSA MOTA
Endereço: Rua Daniela, 6755, - até 4359 - lado ímpar, Igarapé,
Porto Velho - RO - CEP: 76824-329
ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou
cumprimento do MANDADO e o pagamento de honorários
advocatícios é de quinze dias, contados da juntada do aviso de
recebimento ou do MANDADO aos autos. Não sendo embargada
a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como verdadeiras, as
alegações de fato formuladas pela parte autora.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7032664-80.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento,
Honorários Advocatícios]
Parte autora: DAMIAO PEREIRA DE MELO
Advogado do autor: Advogados do(a) AUTOR: FABRICIO MATOS
DA COSTA - RO0003270, JOSE VALTER NUNES JUNIOR RO0005653
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Considerando a informação da parte autora de que houve bloqueio
do pagamento do seu benefício previdenciário concedido por
DECISÃO de tutela antecipada (id. 14401110), embora este juízo
tenha entendimento pela possibilidade da revisão da tutela, bem
como do benefício, não é possível aceitar o descumprimento de
uma DECISÃO judicial sem qualquer informação nos autos acerca
de eventual realização de perícia administrativa ou de convocação
do beneficiário não atendida pelo mesmo.
Dito isto, determino a intimação da autarquia requerida, de
forma imediata pelo e-mail institucional da APSADJ/INSS
(apsdj26001200@inss.gov.br), para comprovar, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, a manutenção do cumprimento da DECISÃO
de id. 14401110 que concedeu o restabelecimento do auxíliodoença ao requerente, sob pena de incidência da multa fixada na
referida DECISÃO ou justificar o motivo de seu descumprimento,
de forma detalhada.
Intime-se com urgência.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 0011819-20.2015.8.22.0001
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Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes]
Parte autora: ANA CRISTINA AGUIAR DE SOUZA LIRA
Advogado do autor: Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIO
HENRIQUE FURTADO COELHO DE OLIVEIRA - RO0005105
Parte requerida: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
Advogado do requerido: Advogado do(a) EXECUTADO:
ROSANGELA DA ROSA CORREA - RS0030820
Vistos,
À Direção de Cartório.
Solicite-se à 1ª Câmara Cível a disponibilização, neste Juízo, do
valor já depositado junto à Caixa Econômica Federal - Ag. 2848.
Após a transferência, EXPEÇA-SE alvará, em favor da parte
autora/credora, para levantamento de valor depositado em conta
vinculada a esta unidade jurisdicional e seus rendimentos.
Ciente a parte de que o não levantamento da importância, no
prazo de validade do respectivo alvará, implicará na imediata
transferência do valor para conta a cargo do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia, conforme disposto no §7º do art. 447 das
Diretrizes Gerais Judiciais.
Após, tornem-me para extinção do feito pelo pagamento.
Intimem-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7011082-87.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Parte autora: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Advogado da parte autora: Advogado do(a) REQUERENTE:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP0107414-A
Parte requerida: JAIR OLIVEIRA DA SILVA
Advogado da parte requerida: Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Atento à petição de id 18650940 e considerando a ausência de
defesa do requerido, com fundamento no inciso VIII do art. 485 do
Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e julgo
extinta, sem resolução de MÉRITO, a presente ação movida por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em
face de JAIR OLIVEIRA DA SILVA, ambos qualificados nos autos.
Revogo a liminar de id. 17820852.
Sem custas.
Considerando a preclusão lógica o feito transita em julgado na data
de hoje. Assim procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquivando-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7064622-21.2016.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
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Parte autora: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA
SILVA - AC0004235
Parte requerida: RAIMUNDO DE OLIVEIRA VALENTE
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Em que pese o veículo ter sido apreendido em cumprimento à
liminar concedida, não houve citação do requerido.
Dito isto, promova a parte autora a citação da parte requerida,
prazo de 10 (dez) dias. Ciente a parte de que, em caso de repetição
do ato sem justo motivo ou que tenha dado causa, deverá recolher
as custas pertinentes à diligência requerida (art. 93, CPC),
independentemente de nova intimação.
Decorrido o prazo sem manifestação da parte, intime-se
pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao
regular andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento,
nos termos do art. 485, §1º do CPC – observando-se o disposto no
parágrafo único, do art. 274, do referido diploma legal.
Intime-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028500-38.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Defeito, nulidade ou anulação, Direito de Imagem]
Parte autora: BASTOS & RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME e outros (2)
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: JOSE GIRAO
MACHADO NETO - RO0002664
Advogado do(a) AUTOR: JOSE GIRAO MACHADO NETO RO0002664
Advogado do(a) AUTOR: JOSE GIRAO MACHADO NETO RO0002664
Parte requerida: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
O pedido principal da lide recai sobre pessoa que não compõe a
lide, qual seja, a anulação da venda extrajudicial do imóvel.
Portanto, deverão os autores incluir no polo passivo da demanda o
adquirente do imóvel.
Verifica-se, ainda, que a parte autora não comprovou ter promovido
o recolhimento das custas iniciais.
Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, consoante determina o
art. 321 do NCPC, para que a parte requerente inclua o adquirente
no polo passivo da demanda, bem como comprove o recolhimento
das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.
Intimem-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7045795-25.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Parte autora: LEILA VALE DA SILVA e outros (3)
Advogado do autor: Advogados do(a) AUTOR: RICHARD SOUZA
SCHLEGEL - RO5876, VALNEI PRESTES DA SILVA - RO8519
Advogados do(a) AUTOR: RICHARD SOUZA SCHLEGEL -
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RO5876, VALNEI PRESTES DA SILVA - RO8519
Advogados do(a) AUTOR: RICHARD SOUZA SCHLEGEL RO5876, VALNEI PRESTES DA SILVA - RO8519
Advogados do(a) AUTOR: RICHARD SOUZA SCHLEGEL RO5876, VALNEI PRESTES DA SILVA - RO8519
Parte requerida: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT
KUSSLER - RO0003861
Vistos,
As partes são legítimas e encontram-se devidamente representadas
nos autos.
As condições da ação restaram demonstradas.
As preliminares suscitadas pela requerida não merecem prosperar,
vez que divorciadas da realidade fática e jurídica dos autos.
Para melhor compreensão, passo a apreciar cada uma das
preliminares arguidas, sendo certo que o pedido é juridicamente
possível.
I –- DA ILEGITIMIDADE ATIVA
A ré suscitou a ilegitimidade ativa da parte autora, ao argumento de
que a área que a mesma alega que foi afetada pelo empreendimento
da demandada é de propriedade da União, inclusive trata-se de
área de preservação permanente.
O fato da ré não reconhecer a parte autora como proprietária da área
descrita nos autos, não a torna parte ilegítima para figurar no feito,
uma vez que a mesma atribui à demandada a responsabilidade
pelos danos que alega que sofreu. Se a pretensão procede, ou não,
é questão de MÉRITO, que será avaliada no momento oportuno.
Rejeito, portanto, a preliminar.
II - DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR
A parte requerente veio a juízo alegando que sofreu prejuízos
materiais e morais em decorrência da conduta da requerida que,
segundo ela, causou degradação ao meio ambiente.
A parte ré, por seu turno, alega a falta de interesse de agir da parte
autora ao argumento de que a Prefeitura de Porto Velho recebeu
recursos públicos para remoção e realocação das famílias situadas
nas localidades afetadas, local, inclusive, onde a parte autora tinha
a sua residência.
Interesse processual, no dizer de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery “se consubstancia na necessidade de o autor vir
a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe
proporcionar.” (Código de Processo Civil Comentado, 3ª. edição,
Editora Revista dos Tribunais, pág. 249).
Verifica-se que os argumentos suscitados pela parte requerida não
excluem a utilidade/necessidade da autora em interpor a presente
ação, pois a pretensão da mesma não se limita ao recebimento
de uma moradia, que, conforme a parte demandada será entregue
pelo poder público, mas abrange também indenização por ofensa
moral.
Rejeito a preliminar.
III -– DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
A requerida sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da presente demanda, ao argumento de que não há
nexo de causalidade entre a atividade da demandada e os danos
ocasionados ao imóvel da requerente, bem como não lhe cabe
reassentar as pessoas que estão em área de risco, considerando
que há ente público responsável por tal medida e, por fim, aduz que
o termo de ajustamento de conduta firmado em 2012 não engloba
a área que era ocupada pela demandante.
Os preceitos acima apresentados pela demandada adentram o
MÉRITO da ação não podendo ser apreciados neste momento.
Por ora, basta constatar que a requerente atribui o seu infortúnio
diretamente à requerida, bem como havendo suposto dano por
intervenção no meio ambiente, deve ser aplicado o princípio da
responsabilidade objetiva ambiental, de forma a trazer ao processo
quem, supostamente, danificou o ambiente.
Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem,
inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva
ambiental. Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento
do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. É contra
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o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação do meio
ambiente (STJ, 1ª Turma, REsp 1090968/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 15/06/2010, DJe 03/08/2010).
Rejeito, assim, a preliminar.
IV - DA PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MUNICÍPIO
DE PORTO VELHO
A denunciação da lide apresentada na defesa, em relação ao
Município de Porto Velho deve ser rejeitada. Nos termos do
inciso III do art. 70 do CPC, a denunciação da lide é cabível
quando o litisdenunciado estiver obrigado pela lei ou pelo contrato
a indenizar o prejuízo da parte que perder a demanda. Não é o
caso dos autos. O Município litisdenunciado, não está obrigado
por lei ou por contrato a indenizar a parte que perder a demanda.
A responsabilidade do Município que se invoca nesta ação é
decorrente da responsabilidade civil geral, e não de hipótese
expressamente estabelecida contratualmente ou na lei. Desta
forma, tratando-se de hipótese não estabelecida legalmente como
de denunciação obrigatória, indefiro a pretensão da parte requerida,
quanto a denunciação da lide do Município de Porto Velho.
V - DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
Sustenta a requerida ser imprescindível o litisconsórcio passivo
necessário com a União, sendo a sua implementação obrigatória,
sob pena de nulidade absoluta, eis que, na hipótese em exame,
a pretensão dos autores é de ver reconhecida a prática de ato
ilícito contra a pretensa – propriedade de um particular sobre bem
integrante do patrimônio público da União.
Ocorre que a indenização por danos decorrentes da obra ou da
atividade necessária à exploração do objeto do serviço concedido é
de responsabilidade da concessionária, não cabendo o litisconsórcio
passivo no presente caso.
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Assim, não há mais nulidades, impugnações ou preliminares a
serem analisadas.
VI – DOS PONTOS CONTROVERTIDOS
a) a existência de danos estruturais ou de qualquer outra natureza
no imóvel dos autores que impossibilite sua utilização como
moradia;
b) a impossibilidade de permanência dos autores no local;
c) os danos materiais causados aos autores e sua extensão;
d) a existência de nexo de causalidade entre as obras e operações
da Usina de Santo Antônio e o suposto aumento do fluxo fluvial e
ampliação do volume de águas com a afetação no imóvel descrito
na inicial, na proporção afirmada pelos autores, invadindo área
ocupada por eles, à margens do Rio Madeira
e) a natureza jurídica da posse do imóvel ocupado pelos autores;
Superadas as preliminares arguidas e inexistindo outras questões
preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, DOU O FEITO
POR SANEADO.
DEFIRO, por ora, apenas a produção da prova pericial, consistente
na avaliação técnica da área possuída pela requerente,
especialmente quanto ao fato de estar ou não inserida na área
declarada de utilidade pública e/ou de ter sofrido alagação, total ou
parcial em decorrência do lago formado pela obra da requerida.
Para a realização da prova pericial, nomeio como perito do juízo
o engenheiro civil José Eduardo Guidi (CREA 50.399-D/PR), que
deverá ser intimado para tomar ciência da nomeação e apresentar
proposta de honorários periciais no prazo de 5 (cinco) dias, que
deverá ser intimado para tomar ciência da nomeação, apresentando
proposta de honorários periciais.
Concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação
desta DECISÃO, para apresentação de quesitos e indicação de
assistentes técnicos, sob pena de preclusão.
Desde logo, considerando a hipossuficiência da requerente, atribuo
à requerida, em inversão do ônus da prova, a responsabilidade
pelo recolhimento dos honorários periciais. Tal se dá em razão da
reconhecida hipossuficiência da autora e da notória capacidade
financeira da demandada, sendo que esta deve arcar com os ônus
inerentes ao empreendimento do porte da construção de uma
hidrelétrica.
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Apresentada a proposta de honorários, intime-se a requerida a
efetivar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de dispensa
da prova e, também, de se considerarem verdadeiros os fatos que
a parte autora pretende comprovar.
Apresentado o laudo, dê-se vista às partes para suas manifestações,
no prazo comum de 10 (dez) dias.
Intimem-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028802-67.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Parte autora: RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: WILSON MOLINA
PORTO - RO0006291
Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária
gratuita, na forma do art. 98 do CPC.
Retifique-se a autuação, no tocante ao polo passivo da demanda,
excluindo o INSS da demanda e incluindo no lugar Zurich Santander
Brasil Seguros e Previdência S/A.
De outro lado, a parte autora não esclareceu o motivo do
acionamento da demanda, considerando que não informa nos
autos se acionou a seguradora, tampouco se houve negativa dela
em pagar a cobertura securitária, bem como qual seria o motivo da
recusa.
Dito isto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, consoante determina
o art. 321 do NCPC, para que a parte requerente realize os
esclarecimentos solicitados, sob pena de indeferimento da inicial.
Intimem-se.
Porto Velho, 30 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028944-71.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Inadimplemento]
Parte exequente: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS SERVIDORES DO PO
Advogado do exequente: Advogado do(a) EXEQUENTE: ROZINEI
TEIXEIRA LOPES - RO0005195
Parte executada: MANOEL MAXIMO PEREIRA DA COSTA
Advogado do executado: Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
231 §3º do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do NCPC).
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Valor atualizado da dívida: R$ 5.015,34 + 10% de honorários
advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do NCPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte executada: Nome: MANOEL MAXIMO PEREIRA
DA COSTA
Endereço: Rua Anari, 5259, - de 5159/5160 a 5318/5319, Floresta,
Porto Velho - RO - CEP: 76806-078
Porto Velho, 30 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7029044-26.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Parte autora: EDIRLEI MALTA
Advogado do autor: Advogado do(a) EXEQUENTE: HIRAM CESAR
SILVEIRA - RO0000547
Parte requerida: V H CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
Advogado do requerido: Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
A parte autora não anexou com a inicial as cópias do documento
pessoal do requerente, de forma que sua representação encontrase irregular.
Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, consoante determina o
art. 321 do NCPC, para que a parte requerente regularize sua
representação apresentando cópia dos documentos pessoais do
autor, sob pena de indeferimento da inicial.
Intimem-se.
Porto Velho, 30 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028435-43.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Despesas Condominiais]
Parte exequente: CONDOMINIO GARDEN VILLAGE
Advogado do exequente: Advogados do(a) EXEQUENTE:
OCTAVIA JANE LEDO SILVA - RO0001160, RAIMISSON
MIRANDA DE SOUZA - RO0005565
Parte executada: THIAGO EDUARDO PEDREIRA BUENO
Advogado do executado: Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
231 §3º do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 6.413,47 + 10% de honorários
advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do NCPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte executada: Nome: THIAGO EDUARDO
PEDREIRA BUENO
Endereço: Rua Pirapitinga, 3513, APTO. 203 Ed. Orquídea,
Lagoinha, Porto Velho - RO - CEP: 76829-740
Porto Velho, 30 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028705-67.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Duplicata, Honorários Advocatícios]
Parte autora: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
Advogado do autor: Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIANA
LETICIA RAMOS MOREIRA - AC0004688
Parte requerida: P. M. DA SILVA JUNIOR - ME
Advogado do requerido: Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Em que pese o exequente sustentar que a execução encontrase lastreada em duplicatas, não apresentou nos autos qualquer
duplicata.
Os documentos acostados com a inicial tratam-se de comprovantes
de entrega das mercadorias, notas fiscais e canhotos de notas
fiscais, não se prestando referidos documentos para caracterizar
como duplicata, diante do não preenchimento dos requisitos legais
do título.
Dito isto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, consoante determina
o art. 321 do NCPC, para que a parte exequente apresente
as duplicatas nos autos ou converta a ação em monitória ou
ação de conhecimento pelo procedimento comum, sob pena de
indeferimento da inicial.
Intimem-se.
Porto Velho, 30 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028554-04.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Honorários Advocatícios]
Parte autora: SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR
e outros
Advogado do autor: Advogado do(a) EXEQUENTE: SERGIO
CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR - RO0004407
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERGIO CARDOSO GOMES
FERREIRA JUNIOR - RO0004407
Parte requerida: IRLEI DE SOUZA MOTA e outros
Advogado do requerido: Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Esclareçam os exequentes o polo passivo da demanda, porquanto
o título executivo extrajudicial que lastreia a presente execução
encontra-se pactuado apenas com Irlei de Souza Mota, não
constando Whisley Matheus Souza Mota como contratante
ou mesmo como responsável financeiro pelo pagamento dos
honorários contratuais.
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção em face do
segundo executado.
Intime-se.
Porto Velho, 30 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028608-67.2018.8.22.0001
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Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Parte autora: GUILHERME MODESTO SIQUEIRA
Advogado da parte autora: Advogado do(a) AUTOR: TAYLOR
BERNARDO HUTIM - RO9274
Parte requerida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado da parte requerida: Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Em atenção ao art. 334 do NCPC a escrivania deverá agendar
audiência de conciliação.
O autor e o Réu deverão comparecer à audiência designada
pessoalmente ou por representante, que não seus advogados,
com poderes para transigir. No caso de não comparecimento
injustificado, seja do autor ou do réu, à audiência de conciliação, as
partes estarão sujeitas à multa prevista no art. 334, §8°, CPC.
Expeça-se carta de citação/intimação à parte requerida (art. 250,
NCPC), que deverá comparecer acompanhada de advogado/
Defensor Público e, caso não obtida a conciliação, apresentar
contestação, sob pena de ser considerado revel e presumir-se
como verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte
autora, nos termos dos arts. 248, § 3º, e 344 do NCPC.
O prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias,
a iniciar-se da data da audiência de tentativa de conciliação, caso
frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335, NCPC.
Findo o prazo para contestação, com sua apresentação, dê-se
vista dos autos à parte autora para manifestação em 15 (quinze)
dias, nos termos dos arts. 350 e 351, NCPC.
Caso a citação reste infrutífera, deverá o cartório intimar a parte
autora para promover a citação, no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo sem manifestação da parte tornem os autos
conclusos para extinção.
Em caso de apresentação de novo endereço deverá o cartório
agendar nova data de audiência e realizar as comunicações
necessárias, observando-se, se for o caso, a necessidade de
recolhimento de custas de repetição de diligência.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: Nome: AZUL LINHAS AEREAS
BRASILEIRAS S.A
Endereço: Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
939, Ed. Jatobá, Cond. Castelo Branco, Tamboré, Barueri - SP CEP: 06460-040
Porto Velho, 30 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028654-56.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Despesas Condominiais]
Parte exequente: CONDOMNIO RESIDENCIAL PINHAIS
Advogado do exequente: Advogados do(a) EXEQUENTE: OCTAVIA
JANE LEDO SILVA - RO0001160, RAIMISSON MIRANDA DE
SOUZA - RO0005565
Parte executada: PAULO HENRIQUE CARDOSO
Advogado do executado: Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
231 §3º do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
NCPC.
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Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 5.148,89 + 10% de honorários
advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do NCPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte executada: Nome: PAULO HENRIQUE
CARDOSO
Endereço: Avenida Vigésima, 6034, Apto. 202, Bloco A, Rio
Madeira, Porto Velho - RO - CEP: 76821-436
Porto Velho, 30 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028656-26.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Despesas Condominiais]
Parte exequente: CONDOMNIO RESIDENCIAL PINHAIS
Advogado do exequente: Advogados do(a) EXEQUENTE: OCTAVIA
JANE LEDO SILVA - RO0001160, RAIMISSON MIRANDA DE
SOUZA - RO0005565
Parte executada: Carlos Queiroz
Advogado do executado: Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
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231 §3º do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 3.552,35 + 10% de honorários
advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do NCPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte executada: Nome: Carlos Queiroz
Endereço: Rua João Goulart, 1725, ( Norte Vidros), Nossa Senhora
das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-126
Porto Velho, 30 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028551-49.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Nota Promissória]
Parte autora: JOSE ROBERTO DE CARVALHO
Advogado do autor: Advogado do(a) EXEQUENTE: DENIS
AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO0002433
Parte requerida: LUIZ RICARDO ALBUQUERQUE DE ANDRADE
Advogado do requerido: Advogado do(a) EXECUTADO:
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DESPACHO
A parte autora não comprovou ter promovido o recolhimento das
custas iniciais.
De outro lado, o documento pessoal apresentado não está legível.
Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, consoante determina
o art. 321 do NCPC, para que a parte requerente comprove o
recolhimento das custas iniciais, bem como apresente digitalização
de documento pessoal de forma legível, sob pena de indeferimento
da inicial.
Intimem-se.
Porto Velho, 30 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028831-20.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Indenização por Dano Material]
Parte autora: FRANCISCO MALDI SOARES DE MEIRELES e
outros (3)
Advogado do autor: Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIEL
GAGO DE SOUZA - RO0004155, FABRICIO DOS SANTOS
FERNANDES - RO0001940, ERNANDE DA SILVA SEGISMUNDO
- RO0000532
Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIEL GAGO DE SOUZA RO0004155, ERNANDE DA SILVA SEGISMUNDO - RO0000532
Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIEL GAGO DE SOUZA RO0004155, FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES - RO0001940,
ERNANDE DA SILVA SEGISMUNDO - RO0000532
Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIEL GAGO DE SOUZA RO0004155, FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES - RO0001940,
ERNANDE DA SILVA SEGISMUNDO - RO0000532
Parte requerida: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do requerido: Advogados do(a) EXECUTADO: JANICE
DE SOUZA BARBOSA - RO0003347, LUCILDO CARDOSO FREIRE
- RO0004751, REYNNER ALVES CARNEIRO - RO0002777,
ANTONIO MANOEL ARAUJO DE SOUZA - RO0001375
DESPACHO
Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o exequente comprovar
o trânsito em julgado da demanda, sob pena de arquivamento.
Intimem-se.
Porto Velho, 30 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7022368-62.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens]
Parte autora: ANA CRISTINA AGUIAR DE SOUZA LIRA
Advogado do autor: Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIO
HENRIQUE FURTADO COELHO DE OLIVEIRA - RO0005105
Parte requerida: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
Advogado do requerido: Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos,
Atenta à DECISÃO de ID19034378 e ao retorno dos autos de
n.0011819-20.2015.8.22.0001 (originários) do Eg. Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, após migração de sistemas,
tenho que incabível o prosseguimento deste (autos de n.7022368-
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62.2018.8.22.0001), eis que o cumprimento de SENTENÇA deve
ser processado nos autos originários. Mormente porque já há
depósito judicial no valor do débito e pedido da parte credora para
levantamento da quantia.
Assim, determino o arquivamento definitivo do presente
cumprimento de SENTENÇA.
Arquivem-se, com as anotações necessárias.
Intimem-se.
Porto Velho, 30 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7013826-60.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenciamento de
Veículo]
Parte autora: AUTOVEMA VEICULOS LTDA
Advogado da parte autora: Advogados do(a) AUTOR: JOSE
CRISTIANO PINHEIRO - RO0001529, JOSE DANTAS AGEU PB023394B
Parte requerida: SEVERINO DE SOUZA MAIA
Advogado da parte requerida: Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA, qualificada nos autos, ajuizou a
presente “ação de obrigação de fazer” em face de SEVERINO DE
SOUZA MAIA, igualmente qualificado, pretendendo a determinação
da obrigação de fazer para que o requerido promova a transferência
do veículo Fiat Palio Fire Flex, 2006/2007, placa NDE 9029, para o
seu nome. Para tanto, afirma que o requerido adquiriu o veículo da
parte autora em 12.07.2010, deixando de realizar a transferência
do bem. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela requer a
determinação para que o requerido transfira o bem para seu
nome, bem como assuma os débitos existentes sob o veículo. No
MÉRITO, requer a confirmação da tutela de urgência. Com a inicial
apresentou documentos.
DECISÃO de id. 1704869 determinou a citação do requerido.
Após diversas tentativas de citação, o requerido foi citado (id.
17119904), deixando de apresentar defesa no prazo legal.
As partes foram intimadas para especificarem provas (id.
183221551), tendo a parte autora requerido o julgamento antecipado
da lide (id. 18594774).
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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”:
“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
OMISSÃO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Não há violação do 535 do
CPC quando o Tribunal de origem adota fundamentação suficiente
para decidir a controvérsia, apenas não acolhendo a tese de
interesse da parte recorrente. 2. O juiz tem o poder-dever de julgar
a lide antecipadamente, quando constatar que o acervo documental
é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. 3. “Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da DECISÃO recorrida”
(Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg
no AREsp: 177142 SP 2012/0094394-9, Relator: Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2014)”
No presente caso concreto, a questão de MÉRITO dispensa
a produção de prova em audiência, logo, há que se promover o
julgamento antecipado da causa, na forma do art. 355, inciso I, do
Código de Processo Civil.

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

312

Ademais, a parte autora afirmou não ter provas a produzir, enquanto
a parte requerida não se manifestou.
Trata-se de ação de obrigação de fazer onde a parte autora pretende
a transferência do veículo Fiat Palio Fire Flex, 2006/2007, placa
NDE 9029, para o nome do requerido, com assunção de todos os
débitos existentes no veículo.
Vale destacar que, mesmo citada, a parte requerida não respondeu.
Implica pois, na revelia, cujos efeitos são o de serem considerados
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. É certo que essa
presunção não é absoluta, podendo CONCLUSÃO diversa ocorrer
em razão de circunstâncias ou fatos processuais.
A parte autora alineou o veículo ao requerido, recebido através
da proprietária anterior Cindi Liz Martelli de Souza Coimbra (id.
1217895).
É cediço que é dever do comprador realizar a transferência da
propriedade do veículo junto ao DETRAN, conforme art. 123 do
Código de Trânsito Brasileiro.
Contudo, cabe ao alienante comunicar a venda ao DETRAN. Se não
o fizer nem comprovar a negociação, responderá solidariamente
pelos débitos do veículo, consoante art. 134 do CTB. Dessa forma,
inegável que o requerido é responsável pelos débitos do veículo
e possuía o ônus de realizar a transferência do veículo junto ao
órgão de trânsito, contudo também havia a obrigação do autor de
comunicar a venda ao DETRAN para se isentar das obrigações por
eventuais multas e tributos inadimplidos.
A parte autora, embora alegue ter entregado o documento de
transferência, apresenta apenas o DUT assinado, sem demonstrar,
no entanto, o protocolo da informação de venda junto ao DETRAN/
RO, de forma que também não cumpriu com sua obrigação.
Por tal razão, a princípio, responderá pelos débitos e pela pontuação
por infrações de trânsito perante a Fazenda Pública, podendo,
de qualquer modo, requerer a transferência da pontuação pela
via administrativa ou judicial, mas necessariamente em face da
Fazenda Pública.
O que o ordenamento jurídico espera é que a alienação de fato seja
concomitante à alienação jurídico-administrativa, ou seja, que o
veículo não seja entregue sem o preenchimento e reconhecimento
de firma do documento de transferência.
Portanto, se por um lado se reconhece que o requerido não
cumpriu com sua obrigação de transferir o veículo, além de ser
responsável por quaisquer débitos existentes, por outro lado não
se pode olvidar que a parte autora, vendedora do veículo, também
não agiu com perfeição sob o ponto de vista jurídico ao deixar de
observar o que dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Nacional,
que é claro ao estabelecer que é obrigação do antigo proprietário
encaminhar ao órgão administrativo de trânsito cópia autenticada
do comprovante de transferência de propriedade do veículo, sob
pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até
a data de sua comunicação.
Não basta a assinatura do mesmo, faz-se necessário entregar
cópia ao órgão de trânsito.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos iniciais e, por conseguinte:
1. Declaro transferida a propriedade do veículo Fiat Palio Fire Flex,
2006/2007, placa NDE 9029, RENAVAM 896462277, determinando
a expedição de ofício ao DETRAN/RO para que proceda a
transferência do veículo para o nome do requerido: Severino de
Souza Maia, a partir da data da tradição (13.07.2010);
2. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios do advogado da parte autora, os
quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos mil reais), o que faço com
fulcro no art. 85, §8º, do CPC.
Extingo, portanto, o presente feito com resolução do MÉRITO, com
base no Artigo 487, inciso I, do referido codex.
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 contrarrazoar 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.
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Determino que transitada em julgado a presente, desde já fica
intimada a parte vencedora a se manifestar, no prazo de 10 (dez)
dias, sobre o prosseguimento do feito em fase de cumprimento
de SENTENÇA, sob pena de arquivamento. Sem prejuízo, à
Contadoria para liquidação das custas finais e, em seguida, intimese a parte sucumbente para comprovar o recolhimento em 10 (dez)
dias, pena de inscrição em dívida ativa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO - RO
Processo: 7006571-51.2015.8.22.0001
Autor: ADRIANA FERREIRA SICI
Réu: LELU DA AMAZONIA COMERCIO DE ARTIGOS DO
VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - EPP e outros
SANDRO MICHELETTI, Perito Judicial nomeado nos autos
em referência, considerando que a intimação das partes para
comparecimento à perícia ocorreu apenas após o agendamento
para coleta de material gráfico da autora, para a realização dos
trabalhos pericias requisitados, vem, perante Vossa Excelência,
requerer que seja intimada a Srª. MARCELA SOARES DA
SILVA para comparecer à presença do signatário portando seus
documentos pessoais (Carteira de Identidade, Cartão de CPF,
Título de Eleitor, CTPS) em data, hora e local abaixo informados,
para coleta de material gráfico de seu próprio punho.
Data: 29/08/2018
Hora: 17h30min
Local: Rua dos Festejos, 3369 – Bairro Costa e Silva
(FUNATEC-Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia)
Na oportunidade, vem requer também que seja expedido alvará
para levantamento parcial dos honorários periciais, nos termos
da proposta, ou seja, 50% (cinquenta por cento) no início dos
trabalhos.
Termos em que,
P. Deferimento.
Porto Velho/RO, 24 de julho de 2018.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO - RO
Processo: 7059616-33.2016.8.22.0001
Autor: MARCELA SOARES DA SILVA
Réu: BANCO BRADESCO CARTOES S.A
SANDRO MICHELETTI, Perito Judicial nomeado nos autos
em referência, considerando que a intimação das partes para
comparecimento à perícia ocorreu apenas após a data agendada
para a coleta de material gráfico, para a realização dos trabalhos
pericias requisitados, vem, perante Vossa Excelência, requerer
que seja intimada a Srª. MARCELA SOARES DA SILVA para
comparecer à presença do signatário portando seus documentos
pessoais (Carteira de Identidade, Cartão de CPF, Título de Eleitor,
CTPS) em data, hora e local abaixo informados.
Data: 29/08/2018
Hora: 17h00min
Local: Rua dos Festejos, 3369 – Bairro Costa e Silva
(FUNATEC-Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia)
Na oportunidade, vem requer também que seja expedido alvará
para levantamento parcial dos honorários periciais, nos termos da
proposta id 16132487, ou seja, 50% (cinquenta por cento) no início
dos trabalhos.
Termos em que,
P. Deferimento.
Porto Velho/RO, 24 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
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Processo: 7037398-74.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Parte autora: RGR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
Advogado do autor: Advogados do(a) AUTOR: KARINA PERPETUA
MAGALHAES DE FREITAS - RO0006974, MARIA CRISTINA DALL
AGNOL - RO0004597, GABRIEL ELIAS BICHARA - RO0006905
Parte requerida: IDEM - IDENTIDADE DE MARCAS E
PROPAGANDA LTDA. - EPP e outros
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU: FERNANDO DA
SILVA MAIA - RO0000452
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861
DECISÃO
Trata-se de ação de cobrança cumulada com danos morais,
ajuizada por RGR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-EPP em face
de IDENTIDADE DE MARCAS E PROPAGANDAS LTDA – IDEM
e SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A., pretendendo a cobrança de
despesas extras na execução e produção do evento “2ª festa do
Madeira”.
A requerida IDEM, sustenta, em síntese, que os serviços
contratados foram devidamente quitados, inexistindo despesas
extras que tenha anuído execução, ou mesmo comprovadas.
A requerida Santo Antonio Energia S.A., sustenta, em síntese, sua
ilegitimidade passiva ad causam, visto ter atuado apenas como
patrocinadora do evento.
É o relatório.
No que toca a preliminar aventada pela requerida Santo Antonio
Energia, analiso e afasto a mesma.
Segundo a precisa lição do mestre Alfredo Buzaid, a legitimidade
de partes é também conhecida como “pertinência subjetiva da
ação”. Ao se analisar a legitimidade de causa não se deve perder
de vista a autonomia e abstração do direito de ação. Entender que
parte legitima é a titular do direito material versado nos autos é
negar a abstração e autonomia do direito de ação.
Assim, infere-se que a posição sustentada pela requerida
está umbilicalmente ligada à teoria civilista do direito de ação.
Hodiernamente, pode se dizer que parte legítima é a titular da
relação jurídica deduzida na inicial.
Portanto, todos aqueles que compõem os polos ativo e passivo da
relação jurídica deduzida na inicial são tidos como partes legítimas.
É a conhecida teoria da asserção, sustentada pela mais moderna
doutrina. Nesse sentido é a lição de Alexandre de Freitas Câmara:
“(...) podemos afirmar que têm legitimidade para a causa os titulares
da relação jurídica deduzida, pelo demandante, no processo.
Explique-se: ao ajuizar sua demanda, o autor necessariamente
afirma, em sua petição inicial, a existência de uma relação jurídica,
chamada res iudicium deducta. Assim, por exemplo, aquele que
propõe uma “ação de divórcio” afirma existir entre ele e a parte
adversa, uma relação matrimonial. Da mesma forma aquele que
propõe “ação de despejo” afirma existir entre ele e o réu uma
relação de locação. (...) Esses sujeitos da relação jurídica deduzida
no processo é que terão legitimidade para estar em juízo” (in
“Lições de Direito Processual Civil, Vol I”, editora Lumem Juris, 9ª
edição, p.123).
No caso em comento, a requerente descreve existir entre ela e a
requerida uma relação jurídica decorrente da realização do evento.
Deste modo, a questão referente à titularidade do direito material
será examinada quando da análise do MÉRITO, pois, à evidência,
este é o momento adequado para sua aferição.
Dito isto, não há mais nulidades, impugnações ou outras preliminares
a serem analisadas. Dou, portanto, o feito por saneado.
Há controvérsia quanto a existência de serviços extras realizados
pela parte autora, bem como que os mesmos tenham sido
autorizados pelas requeridas, além da legitimidade da requerida
Santo Antônio para responder a cobrança.
Não há questão controvertida de direito mais relevante.
Assim, defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva da
testemunha arrolada pela autora (id. 18529431), bem como concedo
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o prazo de 10 (dez) dias para a requerida IDEM – Identidade e
Marcas e Propaganda Ltda apresentar seu rol testemunhal nos
autos, sob pena de dispensa da prova.
Para tanto, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento
para o dia 05 de setembro de 2018, às 09h30min.
Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar seus
constituintes da solenidade, bem como informar ou intimar a
testemunha por si arroladas (observadas as regras do artigo 455
do CPC).
Intimem-se.
Porto Velho, 18 de Julho de 2018
Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito

6ª 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
Processo: 7011388-56.2018.8.22.0001
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: ATANIEL ABILIO DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE AZIS PEREIRA
FILHO - RO0005581, ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA RO0006055
REQUERIDO: invasores/ocupantes desconhecidos
Advogado do(a) REQUERIDO:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco,
Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307.
Tipo: Conciliação Instrução e Julgamento - 6ª Vara Cível - Sala de
audiências, Data: 04/09/2018 Hora: 08:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 30 de julho de 2018.
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
Processo: 7025164-60.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIVALDA BENICIO SOARES
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE AZEVEDO
ANTUNES - MT8843/O
EXECUTADO: LOSANGO PROMOÇOES DE VENDAS LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, por seu patrono, no prazo de 15
(quinze) dias, intimada para manifestar-se sobre a impugnação ao
cumprimento de SENTENÇA.
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
Processo: 7016902-58.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ABNOR VELASQUEZ DA CRUZ
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
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RÉU: EUDSON RICARDO DE SOUSA BESERRA 62249746320
Advogado do(a) RÉU: ADVALDO DA SILVA VIEIRA GONZAGA RO7109
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
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) 3217-1305
Processo: 0013807-13.2014.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A
Advogados do(a) AUTOR: RICARDO ALEXANDRE PERESI
- SP0235156, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES RO0004778
RÉU: AILTON DOS ANJOS ANANIAS
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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
Processo: 7014459-66.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: D. F. MARINCK - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, 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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7038178-14.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JULIA CAMPOS QUINTAO RIBEIRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: OI S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS
- RO0002013, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
INTIMAÇÃO
Fica a parte Exequente, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, retirar a certidão de
crédito expedida.
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
Processo: 7028438-03.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: M.F.DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUIZ ZILDEMAR SOARES
- RO0000701, MARIA NUNES DE MACEDO - RO0005305,
GUILHERME MARCEL JAQUINI - RO0004953
EXECUTADO: ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL RO0005834
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por seu patrono, para proceder a
retirada da Certidão de Crédito, no prazo de 05 dias.
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
Processo: 7019049-91.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO
VELHO E REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: VALERIANO LEAO DE CAMARGO
- RO0005414, SARA COELHO DA SILVA - RO0006157, DEBORA
MENDES GOMES LAUERMANN - RO0005618
EXECUTADO: FABIO SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada para retirar a Carta Precatória e
comprovar a distribuição em 10 dias, ficando a seu encargo o
acompanhamento da precatória, devendo, inclusive, sempre
manter este Juízo informado quanto ao estágio da mesma.
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
Processo: 7060989-02.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
EXECUTADO: ALEXANDRE DE ARAUJO CERQUEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica esta
intimada para que, no prazo de 05 dias, complemente o recolhimento
das custas (composta), uma vez que trata-se Execução de Título
Extrajudicial.
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
Processo: 7024248-26.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ
- RO0004389
EXECUTADO: JANAINA MELLA FERRARI
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento (complementar) das custas da diligência (composta),
uma vez que trata-se de Execução de Título Extrajudicial.
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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) 3217-1305
Processo: 7059643-16.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE
RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FERNANDO AUGUSTO TORRES
DOS SANTOS - RO0004725
EXECUTADO: JANA MUNIZ LOBATO e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: GILMARINHO LOBATO MUNIZ RO0003823
Advogado do(a) EXECUTADO: GILMARINHO LOBATO MUNIZ RO0003823
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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
Processo: 7065228-49.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA RO0007212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO RO0000796
EXECUTADO: FELIPE DE CASTRO GAZONI e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento complementar das custas da diligência (composta),
uma vez que trata-se de Execução de Título Extrajudicial.
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
Processo: 7047723-11.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ARY LOPES REIS
Advogado do(a) AUTOR: SULIENE CARVALHO DE MEDEIROS
- RO0006020
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA - RS0041486
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
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
Processo: 7021309-39.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ERIK FRANKLIN BEZERRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERIK FRANKLIN BEZERRA DF15978
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EXECUTADO: FRANCISCO GOMES DA COSTA JUNIOR
Advogados do(a) EXECUTADO: GILSON MARIANO NOELVES
- RO0006446, BRUNA MOURA DE FREITAS - RO0006057,
HUDSON DA COSTA PEREIRA - RO0006084, FLADEMIR
RAIMUNDO DE CARVALHO AVELINO - RO0002245
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para atualizar o débito e para que dê prosseguimento
normal ao feito.
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
Processo: 7039658-27.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AC0004235
RÉU: GLEISON MORAIS MACHADO
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
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) 3217-1305
Processo: 7014975-23.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LESTER PONTES DE MENEZES
JUNIOR - RO0002657, MAGUIS UMBERTO CORREIA RO0001214, ALLAN PEREIRA GUIMARAES - RO0001046,
SICILIA MARIA ANDRADE TANAKA - RO0005940
EXECUTADO: LOPES MENDONCA COMERCIO LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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) 3217-1305
Processo: 7031747-61.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: R.S. AIBARA & CIA LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUSTAVO HENRIQUE MACHADO
MENDES - RO0004636
EXECUTADO: BRAZIL NEW PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS
E ACESSORIOS LTDA. e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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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) 3217-1305
Processo: 7042135-23.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: PANTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: MAGDA NASCIMENTO DE ALCÂNTARA
BENITES DIAS - RO8572
RÉU: N. M. DA SILVA - ME
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada para atualizar o débito, requerendo o
que pretende de direito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção/
arquivamento.
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
Processo: 0014804-30.2013.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Advogados do(a) EXEQUENTE: ARMANDO NOGUEIRA LEITE RO0002579, EVALDO SILVAN DUCK DE FREITAS - RO0000884,
FATIMA GONCALVES NOVAES - RO0003268
EXECUTADO: ROBSON SILVA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do AR NEGATIVO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7010831-06.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO J. SAFRA S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ - SP0206339
EXECUTADO: FRANCISCO PACHECO NETO
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Telefone da Secretária:(69) 3217-1326
Processonº:7002389-17.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LENILSON DE SOUSA CASTRO
Advogado do(a) AUTOR: LEIDE MAIRA SILVA DA MATA RO8465
RÉU: LAGOA AZUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
EIRELI, JULIANY PINHEIRO CAMARA DE MACEDO
Advogado do(a) RÉU: LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR
- RO0002657
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SENTENÇA
LENILSON DE SOUSA CASTRO ajuizou a presente ação de
rescisão de contrato com devolução de valores pagos em desfavor
de LAGOA AZUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI,
ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.
Afirma que em 18/08/2014 adquiriu um terreno da requerida no
loteamento lagoa azul do qual pagou até a presente data o valor
de R$9.812,63 (nove mil, oitocentos e doze reais e sessenta e três
centavos).
Ainda, que após o pagamento da parcela 37 no mês de
setembro/2017 foi informado via WhatsApp que os pagamentos e
toda e qualquer edificação no loteamento estariam suspensos em
virtude de uma liminar proferida na ação civil coletiva n° 702979632.2017.8.22.0001 (parcelamento de solo) promovida contra a
imobiliária por uma associação e centena de compradores dos
terrenos.
Alega que, diante da ciência do ocorrido, procurou a imobiliária
e protocolou um pedido de cancelamento de contrato com a
devolução das quantias pagas, sendo que a imobiliária manifestou
se de forma contrária alegando que não poderia realizar a rescisão
contratual uma vez estar impedida de comercializar os lotes.
Ao final requereu a declaração de nulidade da cláusula 4 do
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de
Posse de Imóvel, para que a retenção de valores seja feita no
patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) a incidir
sobre o montante atualizado do que fora efetivamente pago, além
da restituição do valor pago.
Juntou documentos (ID 15749506 a 15749536).
A audiência de conciliação restou infrutífera (ID 17135356).
Devidamente citada (ID 16469175), a requerida arguiu preliminar,
em contestação, impugnando a concessão de justiça gratuita pois
o autor juntou aos autos comprovante de rendimento como policial
militar.
No MÉRITO, alegou que está impossibilitada de receber qualquer
importância pois está cumprindo DECISÃO judicial. Alega que
em virtude desta DECISÃO não pode rescindir o contrato.
Subsidiariamente aduz que caso seja determinada a rescisão, que
seja retido o percentual de 20%.
Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos (ID
17697813).
Aportou-se réplica onde ratificou os termos da inicial (ID
18163971).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Passo a Decidir.
I- DO JULGAMENTO ANTECIPADO
In casu, atenta ao bojo dos autos, vislumbro que nele há elementos
suficientemente inequívocos a ensejar convencimento do juízo,
mormente a possibilitar o seu julgamento no estado em que se
encontra. Por consequência, dispensável qualquer nova dilação
processual.
Ademais, 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).
Assim, por verificar a presença dos pressupostos processuais de
constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de
reunidas às condições da ação, passo ao exame de MÉRITO.
II- DA GRATUIDADE
A requerida impugnou a concessão de gratuidade da justiça para a
parte autora mas não apresentou nenhum documento ou alegação
consistente para mudar a DECISÃO do juízo. Assim, afasto a
preliminar.
III – DO MÉRITO
Por verificar a presença dos pressupostos processuais de
constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de
reunidas às condições da ação, passo ao exame de MÉRITO.
Analisando os documentados acostados nos autos, verifico que
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procede as alegações da parte autora de que contratou com a
requerida e que não pode mais pagar as parcelas em virtude da
DECISÃO judicial no processo de nº 7029796-32.2017.8.22.0001,
em trâmite na 8ª vara cível.
Nesta, assim foi determinado:
Assim, com fundamento no artigo 300 e § 1º, do Código de
Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), defiro a antecipação de tutela
para: a) suspender o pagamento das parcelas dos contratos
vigentes dos consumidores que adquiriram lotes no Bairro Lagoa
Azul, determinando que os requeridos não procedam à cobrança e
nem a inscrição do nome dos consumidores em qualquer cadastro
restritivo ao crédito, e se o fez, proceder à baixa da inscrição, de
quaisquer cadastros restritivos ao crédito, no prazo de 5 dias,
contados da ciência desta ordem, não podendo proceder a nova
inclusão pela mesma relação jurídica aqui discutida na pendência
do processo (artigo 296, NCPC), sob pena de, incorrer em multa
diária correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de
R$ 3.000,00 (três mil reais) (art. 297, NCPC), para cada consumidor
lesado; b) determinar que os requeridos se abstenham de receber,
por si ou por terceira pessoa, a qualquer título, o pagamento relativo
aos contratos de compra e venda ou compromisso de compra e
veda dos lotes; c) determinar que os requeridos se abstenham
de comercializar, a título oneroso ou gratuito, por si ou terceiro,
qualquer lote no Bairro Lagoa Azul, contados da ciência desta
ordem, na pendência do processo (artigo 296, NCPC), sob pena de,
incorrer em multa correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada consumidor lesado; d) determinar que os requeridos se
abstenham de realizar propaganda ou oferecer à venda os lotes
do Bairro Lagoa Azul, por qualquer meio, devendo retirar cartazes,
faixas, ou divulgação em jornal ou por meio de panfletos, no prazo
de 5 dias, contados da ciência desta ordem, não podendo proceder
a nova divulgação, na pendência do processo (artigo 296, NCPC),
sob pena de, incorrer em multa diária correspondente a R$ 200,00
(duzentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) (art.
297, NCPC), para cada divulgação ocorrida; e) determinar que
os requeridos se abstenham de protestar notas promissórias ou
qualquer outro título de crédito recebido como forma de pagamento
das vendas dos lotes, bem como executar judicialmente, e se já
realizado, proceder à baixa do protesto e desistência da execução,
sob pena de, incorrer em multa diária correspondente a R$ 500,00
(quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) (art.
297, NCPC), por cada infração; f) determinar que os requeridos
divulguem, por meio de faixas amplamente distribuídas, no Bairro
Lagoa Azul, de que a regularidade do loteamento está sendo
discutida neste processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
incorrer em multa diária correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais)
até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (art. 297, NCPC).
A parte requerida invoca a DECISÃO na ação coletiva para alegar
que não pode receber o pagamento das prestações da parte autora,
contudo, esse não foi o pedido realizado. O objeto desta lide é
rescisão contratual, e como transcrito acima, não houve nenhuma
vedação por aquele juízo quanto ao desfazimento dos contratos.
Diante da negativa administrativa em realizar a rescisão, é cabível
a busca do provimento jurisdicional.
Quanto à discussão sobre a aplicação de percentual de retenção
conforme a invocada cláusula 4 do contrato de compra e venda,
noto que é incabível sua aplicação. A disposição prevê cláusula
penal para caso de rescisão por inadimplência ou outra infração
praticada pelo comprador.
A discussão em curso fundamenta-se em um fato superveniente
não gerado por conduta da parte autora. Para esse caso, não
há cláusula no contrato que estipule algum valor de retenção.
Logo, ocorrendo a resolução por inexecução involuntária, ante a
impossibilidade do cumprimento da obrigação em decorrência de
caso fortuito (evento totalmente imprevisível), a parte autora tem
direito a devolução dos valores pagos e o retorno ao status quo
ante.
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Nesse sentido, reza o Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de
caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por
eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no
fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
Desta forma, a requerida não pode se opor ao pedido de rescisão,
devendo ainda, ressarcir os valores pagos pelo autor.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 393 do CC, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial formulado por LENILSON DE
SOUSA CASTRO para:
a) DECLARAR rescindido o Instrumento Particular de Compromisso
de Venda e Compra de Posse de Imóvel de ID 15749506;
b) DETERMINAR que a requerida restitua os valores pagos pelo
autor, acrescidos de juros legais, simples e moratórios, de 1% (um
por cento) ao mês, bem como correção monetária, a partir da data
da citação;
Resta resolvida a fase de conhecimento, com resolução do
MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Arcará a requerida, com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que fixo
em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do
NCPC.
Na hipótese de interposição de recurso de apelação, proceda a
secretaria ao cumprimento do estabelecido no art. 1.010, §§1º, 2º e
3º do Código de Processo Civil.
Certificado o trânsito em julgado, o cumprimento da SENTENÇA só
ocorrerá após prévio requerimento do autor, nos termos do art. 523
do Código de Processo Civil, no prazo de 15 dias.
Não havendo o pagamento e nem requerimento do credor para a
execução da SENTENÇA, proceda-se às baixas e comunicações
pertinentes, ficando o credor isento do pagamento da taxa de
desarquivamento, se requerida no prazo de 06 (seis) meses do
trânsito em julgado.
A guia para pagamento das custas poderá/deverá ser gerada
pelo endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/ pages/
custas/custasInicio.jsf.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7023423-48.2018.8.22.0001
Classe:IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (114)
IMPUGNANTE: LEONARDO SANTOS FERREIRA
Advogados do(a) IMPUGNANTE: WELISON NUNES DA SILVA
- PR0058395, MARILZA GOMES DE ALMEIDA BARROS RO0003797, MIQUEIAS JOSE TELES FIGUEIREDO - RO0004962
IMPUGNADO: TRES MARIAS TRANSPORTES LTDA.
Advogado do(a) IMPUGNADO: RODRIGO VITALINO DA SILVA
SANTOS - SP207495; EDISON FERNANDO PIACENTINI
RO0000978
DESPACHO
Trata-se de impugnação de crédito proposta por LEONARDO
SANTOS FERREIRA em desfavor da Recuperanda TRES MARIAS
TRANSPORTES LTDA., requerendo alteração do quadro geral de
credores para constar o montante de R$ 17.644,36 (dezessete mil
seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
Dessa forma, nos termos do art. 11 da Lei 11.101/2005, fica intimada
a parte Impugnada para contestar os pedidos iniciais no prazo
de 05 (cinco) dias, podendo, caso queira, juntar os documentos
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que julgue pertinente, bem como indicar outras provas que repute
necessárias.
Transcorrido o prazo supracitado, fica intimada a parte Autora para
se manifestar em 5 (cinco) dias (art. 12, Lei 11.101/2005).
Findo o prazo, fica intimado o Administrador Judicial para
emitir parecer em 5 (cinco) dias (art. 12, parágrafo único, Lei
11.101/2005).
Por fim, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestarse no mesmo prazo acima indicado.
Após, voltem os autos conclusos para SENTENÇA (art. 15, Lei
11.101/2005).
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:
a) CARTA / MANDADO / INTIMAÇÃO, observando-se o seguinte
endereço ou em quaisquer outros dentro desta jurisdição:
Nome: TRES MARIAS TRANSPORTES LTDA.
Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 6162, Lagoinha, Porto Velho RO - CEP: 76829-730
b) CARTA / MANDADO / INTIMAÇÃO, observando-se o seguinte
endereço ou em quaisquer outros dentro desta jurisdição:
Administrador Judicial: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
Endereço: Avenida 07 de Setembro, nº 2079, Sala F, Bairro, Nossa
Senhora Aparecida, na cidade e Comarca de Porto Velho/RO,
CEP: 76.804-124.
Porto Velho/RO, Sexta-feira, 15 de junho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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
Processo: 7030449-68.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: NEVALCIR ADRIANO DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA DE SOUZA LIMA - RO7663,
FAUSTO SCHUMAHER ALE - SP0273516
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, MARCELO RODRIGUES XAVIER - RO0002391
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Telefone da Secretária:(69) 3217-1326
Processo nº: 7007813-74.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS MOTOTAXISTAS
MOTOFRETES E MOTOBOYS DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) AUTOR: LARISSA PALOSCHI BARBOSA RO0007836
RÉU: IVONIL SILVEIRA DE FARIAS
Advogados do(a) RÉU: BARBARA BRENDA LEMOS DA
SILVA - RO8863, RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS RO0005769
SENTENÇA
Trata-se de ação obrigacional de fazer e não fazer c\c pedido
de tutela antecipada de urgência movida por SINDICATO DOS
SERVIDORES PROFISSIONAIS MOTO TAXIS E MOTO FRETE
DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - SINDIMOTO em desfavor de
IVONIL SIVEIRA DE FARIAS, ambos qualificados nos autos.
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Afirma que em 28 de outubro de 2015, o antigo presidente do
Sindicato dos Motos Taxistas, parte requerida da presente lide,
enquanto presidente do Sindicato e no exercício das atribuições
legais, assinou e emitiu um cheque nº 000303, Agência nº 0632,
Conta Corrente nº 03003404-6 no valor de R$ 8.250,00 (oito mil
duzentos e cinquenta reais) para a compra de rádios e outros
materiais de comunicação para serem utilizados pelo Sindicato no
atendimento aos seus sindicalizados.
Alega que o requerido comprou do Sr. Carlos, rádios e materiais de
comunicação, sendo que nunca foram entregues para o Sindicato,
tendo sido desviados e vendidos pelo requerido ao proprietário
da Rádio Aguiar. O cheque, por sua vez, não foi compensado
pelo banco e por conta disto, hoje traz sérios impedimentos e
restrições de crédito ao Sindicato dos Motos Taxistas que se
encontra completamente impedido de realizar suas atribuições
constitucionais no devido atendimento aos seus sindicalizados, pela
dívida adquirida pelo antigo presidente que não fez a prestação de
contas de tal material.
Requereu liminarmente que seja determinado a parte requerida
a obrigação de fazer no sentido de que devolva ou providencie a
restituição de todo o material de rádio wlak tlak e todo o material
de comunicação comprado por intermédio do cheque nº 000303
da conta corrente nº 03003404-6, e em caso de extravio ou
impossibilidade de restituição do material de rádio e demais
equipamentos, que seja o requerido condenado a efetuar o
pagamento correspondente a R$ 8.250,00 (oito mil e duzentos e
cinquenta reais) mais juros de mora.
Instruiu a inicial com documentos (ID 8761842 a 8761293 e
10405134 a 10405144).
Antecipação de tutela indeferida conforme ID 12066127.
Audiência de conciliação infrutífera (ID 13859090).
Em contestação, a parte requerida alegou preliminarmente
inadequação da via eleita que foi afastada em DECISÃO saneadora
(ID 18331309), bem como ilegitimidade ad causam, pois a ação
deveria ser proposta contra os verdadeiros responsáveis pelos
bens, Sr. Carlos e Sra. Rejane, este primeiro vendedor dos
equipamentos e a segunda, receptora dos equipamentos na sede
do Sindicato, que constatou a devolução dos equipamentos.
No MÉRITO, afirma que a parte autora lhe acusa de ter usurpado os
rádios e equipamentos sem apresentar provas. Aduz que a compra
foi cancelada por falta de compensação do cheque, já após sair da
presidência do sindicato, e após, o proprietário Sr. Carlos ter ficado
de devolver o cheque mediante a devolução dos equipamentos que
para ele foram entregues. Com a posse dos equipamentos, o Sr.
Carlos os vendeu para a Rádio Aguiar.
Requereu a improcedência da ação com a condenação do
requerente por má-fé (ID 14365385).
A parte autora apresentou réplica onde reiterou os pedidos da
inicial (ID 15210576).
Instadas a apresentar provas (ID 18331309), a parte autora restou
inerte, enquanto a requerida afirmou já ter apresentado aos autos
os documentos comprobatórios e apresentou rol testemunhal (ID
18812333).
Os autos vieram conclusos.
É o relatório. Decido.
I – DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO
Vislumbro que há elementos processuais suficientemente
inequívocos a ensejar convencimento do juízo, mormente a
possibilitar o seu julgamento no estado em que se encontra.
Neste caminho, é o que direciona a jurisprudência, vejamos:
“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).
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Noutro ponto, deve-se registrar que a parte autora não se manifestou
interessada em produzir demais provas além das já constantes dos
autos.
II – DO MÉRITO
Cabe ressaltar que a liminar de ilegitimidade não foi apreciada na
DECISÃO saneadora em virtude de sua interligação com o MÉRITO
da causa, sendo agora analisada conjuntamente.
Assim, por verificar a presença dos pressupostos processuais de
constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de
reunidas às condições da ação, passo ao exame de MÉRITO.
A parte autora afirmou que a parte requerida enquanto presidente
do Sindicato assinou e emitiu em 28 de outubro de 2015 um cheque
nº 000303, Agência nº 0632, Conta Corrente nº 03003404-6 no
valor de R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais) para a
compra de rádios e outros materiais de comunicação para serem
utilizados pelo Sindicato, conforme comprovado pelo ID 8761209.
O cheque, por sua vez, não foi compensado pelo banco e por
conta disto, hoje traz sérios impedimentos e restrições de crédito
ao Sindicato dos Motos Taxistas conforme ID’s 8761218, 8761267,
8761277 e 8761277.
Sobre os fatos ressalto que o cheque foi pós-datado para
28/12/2014, sendo que o requerido deixou a presidência do
sindicato em 14/11/2014 (ID 8761202). A primeira devolução do
cheque se deu em 30/12/2014 conforme ID 8761209 – Pág. 1 e a
segunda em 19/02/2015 conforme ID 8761267 – Pág. 2.
Alegou o autor que a parte requerida comprou do Sr. Carlos rádios
e materiais de comunicação, mas que nunca lhe foram entregues,
tendo sido desviados e vendidos pela parte requerida ao proprietário
da Rádio Aguiar.
Apesar de provada a existência do cheque, e sua devolução, a
parte autora não comprovou nos autos suas demais alegações.
Não juntou documentos que comprovem a relação transacionada,
a entrega dos equipamentos, sua devolução ou não, a venda dos
equipamentos pela parte requerida para outra pessoa, ou sobre
qualquer outra alegação. Mesmo instada a produzir provas sobre
os pontos controvertidos que foram definidos, restou inerte (ID
18331309).
Vale lembrar a quem incube o ônus da prova, nos termos do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Logo, considerando que no processo civil, valem os princípios da
verdade processual, da persuasão racional e do livre convencimento
na análise da prova, não permitem, in casu, o provimento judicial
diverso do resultado aqui alcançado.
Diante das alegações genéricas do autor de que o requerido praticou
diversas irregularidades em sua gestão, antes de qualquer outra
demanda terá que exigir prestação de contas para efetivamente
apurar eventuais danos.
Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, pondo fim ao
processo de conhecimento, com resolução de MÉRITO, nos termos
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
DETERMINO que a parte autora efetue o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária,
estes no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo
85, §8º do CPC.
Fica intimada a parte Autora para proceder com o pagamento das
custas finais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo
seguinte endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/
pages/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=FjnOr--DVcF7A4aZ_
QirTUH7CAMBWGz7x eamKKnB.wildfly01:custas1.1
Transitada em julgado, pagas as custas ou inscritas em dívida ativa
em caso de não pagamento, o que deverá ser certificado, arquivese.
Na hipótese de interposição de recurso de apelação, proceda a
Diretoria ao cumprimento do estabelecido no art. 1.010, §§1º, 2º e
3º do Novo Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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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
Processo: 0001129-34.2012.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ZOGHBI ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E
LOCACAO DE IMOVEIS LTDA.
Advogados do(a) EXEQUENTE: WALDENEIDE DE ARAUJO
CAMARA - RO0002036, FLAEZIO LIMA DE SOUZA - RO0003636
EXECUTADO: TECNOART, COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCIO ANTONIO PEREIRA RO0001615
INTIMAÇÃO
Fica a parte exequente, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada a informar o andamento da carta precatória.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7022411-96.2018.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: WINDER FERNANDES DE RESENDE
Advogado do(a) AUTOR: MARCOS MEDINO POLESKI - RO9176
RÉU: JURANDIR CARDEREIRA DA SILVA
DESPACHO
Inclua-se no polo passivo da presente demanda VALDECI
PEREIRA, CPF Nº 120.986.454-14, endereço e demais dados
podem ser encontrados nos autos nº 7019378-98.2018.8.22.0001.
No mais, indefiro a tutela pleiteada por não vislumbrar qual prejuízo
ao autor, considerando que o veículo objeto da presente demanda,
encontra-se sob sua posse e registrado como sua propriedade e
ademais, a tutela pleiteada nos autos nº 7019378-98.2018.8.22.001
fora indeferida.
Desta forma, nos termos do art. 334, DETERMINO a designação
de audiência de conciliação conjunta com os autos nº 701937898.2018.8.22.0001, para data a ser indicada pelo CPE, cuja
solenidade realizar-se-á 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: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema
automático do PJE e, após, certifique-se nos autos. Posteriormente,
intime-se a parte Autora, via Diário da Justiça Eletrônico, e cite-se e
intime-se a parte Requerida, via correios ou oficial de justiça.
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 (dez) dias da data da
audiência (art. 334, §5º, CPC)
Ficará o Autor intimado via DJE (por seu advogado) a comparecer
na audiência designada (art. 334, §3º, CPC).
As partes ficam intimadas que o não comparecimento na
audiência designada caracterizará ato atentatório à dignidade
da justiça e incidirá multa de até 2% da vantagem econômica
pretendida, revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do NCPC),
independentemente de eventual concessão de gratuidade da
justiça (art. 98, § 4º, do NCPC).
Não havendo conciliação, vindo ou não a contestação certifique-se
quanto à tempestividade.
A solenidade somente não será realizada se também houver
desinteresse expresso da parte Requerida nos autos (art. 334, §
4º, I, do NCPC).
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Havendo pedido de dispensa pela(s) parte(s), desde já determino o
cancelamento da audiência, sendo possível a liberação dos autos
à parte demandada para oferecer contestação no prazo legal, a
contar do protocolo do pedido expresso da parte Requerida de não
realização de audiência conciliatória (art. 335, II, do NCPC).
Havendo contestação com assertivas preliminares e apresentação
de documentos, abre-se vistas dos autos à parte Autora para
réplica.
Consigno que ambas as partes ficam intimadas que tanto em
contestação como em réplica deverão especificar as provas
que pretendem produzir, inclusive arrolando testemunhas, se
entenderem, postulando e indicando a necessidade de prova
pericial, uma vez que após a réplica será saneado o feito e já
apreciados os pedidos acerca das provas a serem produzidas,
inclusive com a audiência de instrução e julgamento, se for o caso.
Não havendo acordo na audiência de conciliação, deverá a parte
Autora proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, a complementação
das custas iniciais, conforme estabelecido no artigo 12, inciso I,
da Lei Estadual n. 3896/2016 (Lei de Custas), exceto em caso de
gratuidade de justiça.
Fica a parte autora, desde já, intimada do inteiro teor desta, por
meio de seu advogado.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
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 MANDADO:
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 248 do CPC,
para a parte requerida, inclusive, quanto a audiência designada,
observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
Nome: JURANDIR CARDEREIRA DA SILVA
Endereço: Rua das Mangueiras, 621, Nova Floresta, Porto Velho RO - CEP: 76807-082
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, 25 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7038313-60.2016.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: ABDUL & ABDUL COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ALCIENE LOURENCO DE PAULA
COSTA - RO0004632
RÉU: MARILZA CANDIDA FAUSTINO
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, fica esta intimada
para que, no prazo de 15 dias, proceda ao prévio recolhimento das
custas de cada diligência requerida, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016, sob pena de extinção do processo por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo.
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.
Porto Velho/RO, data da assinatura digital.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza 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
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 0018764-28.2012.8.22.0001
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANTONIO ROLIM DOS SANTOS JUNIOR, SUZANA
ANDRADE ROLIM DOS SANTOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: DAVID ALVES MOREIRA RO000299B, EDUARDO CARLOS DE OLIVEIRA - PR0081495
Advogados do(a) EXEQUENTE: DAVID ALVES MOREIRA RO000299B, EDUARDO CARLOS DE OLIVEIRA - PR0081495
EXECUTADO: UYRANDE JOSE CASTRO, AQUARIUS SELVA
HOTEL LTDA - EPP, NAUTILUS EMPREENDIMENTOS
ARTISTICOS LTDA - ME, MARIA DAS DORES SILVA
CASTRO, AQUARIUS CONSTRUTORA, ADMINISTRADORA
E INCORPORADORA DE BENS LTDA. - EPP, IMPORTADORA
DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LIMITADA, GALLERY
PRESENTES E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o pedido de alienação em leilão eletrônico judicial de ID:
16446265 – Pág. 1
Consigno que o leilão deverá ser realizado em dois pregões, pelo
prazo mínimo de 3 (três) dias o primeiro e 20 (vinte) dias o segundo.
No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor
de avaliação do bem.
Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguirse-á, sem interrupção, a segunda etapa, que se estenderá por no
mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente
definidos no edital.
No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 50
% (cinquenta por cento) da última avaliação atualizada ou 80 %
(oitenta por cento) do valor de avaliação atualizada, caso se trate
de imóvel de incapaz.
A atualização deverá ser pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
para os débitos judiciais comuns.
O pagamento deverá ser feito de uma única vez, em até 24 horas
após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro.
Para a realização do leilão, nomeio leiloeira oficial a Sra. EVANILDE
AQUINO PIMENTEL que, conforme consta, é autorizada,
credenciado(a) e habilitada perante o E. Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia.
Desde logo, fixo a comissão da leiloeira em 5% sobre o valor
da arrematação, a ser paga pelo arrematante, não se incluindo
no valor do lance, o que deverá ser informado previamente aos
interessados.
O leilão será presidido pela leiloeira oficial, em portal virtual que
atenda à regulação específica, no qual serão captados lances,
observados os patamares mínimos acima estabelecidos.
Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para
que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações
solicitadas.
Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente
no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo
a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.
Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro
não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto.
O procedimento do leilão deve observar o disposto nos artigos 886
a 903, do Código de Processo Civil.
Caberá a leiloeira efetuar a publicação do edital no sítio eletrônico
previamente designado por este fim de acordo com as normas
administrativas do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
O edital deve conter todos os requisitos estabelecidos no art. 887,
do Código de Processo Civil.
Deverá constar do edital, também, que: os bens serão vendidos
no estado de conservação em que se encontram, sem garantia,
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constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas.
O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam
sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários
conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem
natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da
arrematação.
Até o início do leilão, o interessado poderá apresentar, diretamente
em juízo, proposta de aquisição por preço não inferior à avaliação,
observado o disposto no art. 895, do Código de Processo Civil.
A publicação do edital deverá ocorrer no site designado pelo
Tribunal, pelo menos 05 (cinco) dias antes da data marcada para
o leilão.
Ficam autorizados os funcionários da leiloeira, devidamente
identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela
internet, dos interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo
aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados,
designando-se datas para as visitas.
Igualmente, ficam autorizados os funcionários da leiloeira,
devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico
para inseri-lo no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham
pleno conhecimento das características do bem, que serão vendidos
no estado em que se encontram.
No mesmo prazo, deverão ser cientificados o(a) executado(a) e as
demais pessoas previstas no art. 889, do Código de Processo Civil,
cabendo à parte Exequente requerer e providenciar o necessário.
Sem prejuízo, para a garantia da higidez do negócio, fica autorizado
que o próprio leiloeiro encaminhe também as comunicações
pertinentes, juntando posteriormente aos autos.
Comprovado o recolhimento das despesas necessárias, intimese a executada, na pessoa de sua advogada, ou, na ausência
ou quando representado pela Defensoria, pessoalmente, pela via
eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último
endereço cadastrado nos autos.
Registre-se que, se o(a) executado(a) for revel e não tiver advogado
constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou,
ainda, não sendo ele(a) encontrado(a) no endereço constante do
processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio
edital de leilão.
A presente DECISÃO, assinada digitalmente, servirá como carta,
MANDADO ou ofício, para comunicação do executado e demais
interessados, bem como ordem judicial para que os funcionários
do leiloeiro possam ingressar no local onde o bem a ser leiloado
se encontra.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se e cumpra-se.
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.
Cumpra-se.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº: 7023418-26.2018.8.22.0001
Classe:IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (114)
IMPUGNANTE: LAURO ANTONIO AMORIM BORGES
Advogados do(a) IMPUGNANTE: WELISON NUNES DA SILVA
- PR0058395, MARILZA GOMES DE ALMEIDA BARROS
- RO0003797, MIQUEIAS JOSE TELES FIGUEIREDO RO0004962
IMPUGNADO: TRES MARIAS TRANSPORTES LTDA.
Advogados do(a) IMPUGNADO: EDISON FERNANDO PIACENTINI
- RO0000978, RODRIGO VITALINO DA SILVA SANTOS SP207495

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
Depreende-se dos autos que a recuperanda foi citada para
contestar a impugnação, porém até o presente momento não o fez.
Diante disso, determino à CPE certifique acerca da apresentação
da contestação.
Além disso, determino cumprimento do DESPACHO de id 19102504,
em que pese constar nos autos n. 7039068-84.2016.8.22.0001
(recuperação judicial) no id 19913126, Quadro Geral de Credores
retificado o valor pleiteado pelo impugnante, não consta informação
nestes autos, devendo a CPE intimar o Administrador Judicial
para emitir parecer, no prazo de 5 (cinco) dias e, posteriormente,
dar vistas ao Ministério Público para manifestação no prazo de 5
(cinco) dias. Certifique-se quanto a intimação do parquet e em caso
de ausência de manifestação.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 26 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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
Processo: 7034751-09.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DANILO FERNANDES DO NASCIMENTO e outros
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para efetuar depósito dos honorários periciais em
conta vinculada a este Juízo, junto a Caixa Econômica Federal,
trazendo o comprovante aos autos.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 0016869-95.2013.8.22.0001
Classe: USUCAPIÃO (49)
Data da Distribuição: 15/08/2017 08:53:24
Requerente: CLEVERSON CARLOS DE OLIVEIRA SALVIONE
Requerido: BARROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- ME
DESPACHO
Avoco os presente autos, considerando que em que pese o
DESPACHO de ID 18789704, verifico que de longa data este juízo
vem determinando que seja apresentada a certidão atualizada de
inteiro teor do imóvel objeto da presente lide e até a presente data
não fora colacionado aos autos, sendo tal documento imprescindível
ao deslinde final da demanda.
Outrossim, comunico que a certidão supra pode ser gerada
eletronicamente, motivo pela qual concedo o prazo de 15 dias para
que o requerente através da DPE promova o regular andamento do
feito, apresentando a certidão retromencionada.
Porto Velho, Quarta-feira, 25 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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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
Processo: 0014948-38.2012.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Amábelly Christtyna Farias Gomes
Advogados do(a) EXEQUENTE: SILVIO RODRIGUES BATISTA RO0005028, RAFAEL OLIVEIRA CLAROS - RO0003672
EXECUTADO: V&G COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI EPP
Advogados do(a) EXECUTADO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
SILVA - RO0007132, FLAVIO LUIS DOS SANTOS - RO0002238
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326 ou (69) 3217-1327
Processo nº: 7006628-64.2018.8.22.0001
Classe:HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (111)
REQUERENTE: IZAIAS FERREIRA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO SILVA DOS SANTOS
- RO0000838
REQUERIDO: GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Advogados do(a) REQUERIDO: SABRINA PUGA - GO0026687,
FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA - GO22145
DESPACHO
Atenta ao contido nos autos, CONCEDO o prazo de 15 dias para
que a parte Requerente apresente no prazo de 15 dias planilha
com os cálculos aritméticos indicando o exato valor a ser incluso
no Quadro Geral de Credores, atualizado até a data do pedido de
recuperação, cito: 16.06.2016, nos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/05.
Decorrido o prazo, com o fiel cumprimento, intimem a Recuperanda,
o Administrador e por fim o Parquet.
Após, volvam os autos conclusos.
Porto Velho/RO, 27 de abril de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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
Processo: 7018259-73.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: VALDIVINO ANTONIO DE SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, EDDYE KERLEY
CANHIM - RO0006511
EXECUTADO: JOSE ILDO DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da Carta
Precatória devolvida Negativa.

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 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
Processo: 0005379-13.2012.8.22.0001
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR: SALETE SANTOS DOS PASSOS
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ RO0004389
INTIMAÇÃO
Fica Vossa Senhoria intimada proceder o recolhimento de custas
para publicação do Edital no DJ, no prazo de 05 dias, devendo
aguardar nova intimação para publicação do edital em jornais de
grande circulação. O boleto pode ser obtido através do site do
TJRO: Página Inicial/Boleto Bancário/Boletos Diversos/Receitas
Administrativas - Gráfica (Editais, laudas, etc) - https://www.tjro.jus.
br/boleto/faces/jsp/boletoGraficaForm1.jsp
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
Processo: 0022619-78.2013.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogados do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- BA0041913, JOAO CARLOS DE ALMEIDA ZANINI - RO0005071,
SYLVAN BESSA DOS REIS - RO0001300
RÉU: ANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
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
Processo: 7047850-46.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCISCA SIEGRID NEVES GONCALVES LOPES
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO NOBRE DE AZEVEDO
- RO0005523, BRUNA DANTAS FERREIRA DE AZEVEDO RO8951
RÉU: BANCO PAN S.A. e outros
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO CHALFIN - SP0241287
Advogado do(a) RÉU: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO SP98628
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-
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nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
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
Processo: 7008928-67.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANDRE LUIZ PESTANA CARNEIRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE LUIZ PESTANA
CARNEIRO - RO6168
EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES
- GO0029320, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, no prazo de 05 dias, a
apresentar manifestação acerca dos documentos juntados pela
parte requerida.
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
Processo: 7003259-67.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RUTILEIA DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por seu patrono, para proceder
a retirada do alvará expedido via internet, bem como efetuar seu
levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica
Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta
Centralizadora.
Em caso de levantamento mediante recolhimento de custas, fica a
parte intimada a apresentar o comprovante nos autos em 05 dias
sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 0021096-31.2013.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Data da Distribuição: 12/03/2018 12:46:07
Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL
HONDA LTDA
Advogado do(a) AUTOR: EDEMILSON KOJI MOTODA SP0231747
Requerido: UILIAN MOTA GOMES
DESPACHO
Considerando que até a presente data não houve resposta ao
ofício de ID 18006792, reitere-se com URGÊNCIA, inclusive
encaminhando-se cópia a superintendência da Polícia Rodoviária.
Porto Velho, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7023234-70.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: EDGAR FERREIRA DE SOUZA MT17664/O
RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS NPL I
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS promovida por FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA
SILVA em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I.
Compulsando os autos, verifico que a DECISÃO de ID 19068957
intimou a parte autora para juntar aos autos a certidão de inscrição no
SCPC emitida diretamente pela Associação Comercial de Rondônia
- ACR, pois o documento de ID 19054807 é mera consulta - não
tendo validade jurídica e ainda comprovar suas hipossuficiência sob pena de indeferimento da inicial, no entanto, observa-se que a
parte interessada não procedeu com as diligências necessárias e
não emendou a inicial.
Ressalto que o desatendimento à determinação judicial de emenda
acarreta o indeferimento da inicial e a consequente extinção do
processo, sem resolução de MÉRITO, nos termos dos artigos 321
e 485, inciso IV, ambos do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESATENDIMENTO
À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. - O desatendimento à
determinação de emenda acarreta o indeferimento da inicial e a
consequente extinção do processo, sem resolução de MÉRITO.
Inteligência do Parágrafo único do art. 321 e do art. 485, IV, ambos
do CPC. SENTENÇA que indeferiu a inicial mantida. APELO
DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70075255737, Décima Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim
Stocker, Julgado em 23/11/2017) (Grifei).
Diante do exposto, indefiro a petição inicial e JULGO extinto o feito,
sem julgamento de MÉRITO, nos termos dos artigos 485, inciso IV,
c/c 321, ambos do NCPC.
Em caso de reiteração de pedido, fica o presente juízo prevento,
nos termos do artigo 286, inciso II, do NCPC.
Sem Custas .
Sem honorários.
Desnecessária a intimação pessoal da parte Requerida desta
SENTENÇA.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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
Processo: 7042631-52.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VILMA MOTTA BATISTA MISZKOVSKI
Advogado do(a) AUTOR: ANA LIDIA DA SILVA - RO0004153
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
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INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processonº:7002880-24.2018.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SILVANI OLIVEIRA NUNES
Advogado do(a) AUTOR: DIEGO DINIZ CENCI - RO0007157
RÉU: ELETROBRÁS/CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A
- CERON
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
SENTENÇA
SILVANI OLIVEIRA NUNES ajuizou ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais em face da
ELETROBRÁS/CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A CERON, ambas qualificadas nos autos, alegando, que:
“(...) A parte autora reside na no distrito de Vista Alegre do
Abunã, a aproximadamente 260 km de Porto Velho – RO. (...) No
dia 01/02/2016, por volta das 15h, acabou a energia elétrica só
voltando ao normal no dia 02/02/2016 por volta das 23h, quando
foi restabelecida, cabe salientar que no início de fevereiro de
2017 os apagões se tornaram constantes e com maior frequência,
queimando geladeira e outros eletrodomésticos do autor.
A interrupção no fornecimento de energia elétrica durou por quase
02 dias na cidade inteira, sendo que os moradores do distrito
ficaram em torno de 31h sem energia elétrica, sendo que na zona
rural ficou quase 05 dias sem energia elétrica, causando danos
imensuráveis na vida da parte autora e sua família. (...)” (Sic).
Relata ser vítima de descaso, omissão e negligência, haja vista
sofrer com as constantes e injustificáveis interrupções e oscilações
no fornecimento de energia elétrica e, em decorrência desses fatos,
não pôde tomar banho e fazer uma refeição, pois não poderia ligar
a “bomba” para fornecer água para sua residência, bem como ficou
impossibilitada de utilizar eletrodomésticos.
Enfim, sofreu dano moral. Com base nos fatos narrados, pugna
que seja julgado procedente o pedido inicial, para condenar a
requerida a lhe indenizar os danos morais que lhe foram causados,
bem ainda seja a requerida obrigada a disponibilizar serviço de
qualidade, além de suportar as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
Trouxe os documentos.
Citada (ID: 18067563), a parte requerida contestou (ID: 18684589
– Pág. 1), alegando como realidade dos fatos, que a autora
somente veio a ser usuária do serviço a partir de 13/07/2016, pois
anteriormente usava o serviço de forma clandestina, ou seja, no
dia 01/02/2017, logo no MÉRITO arguiu que os fatos narrados
na exordial não são verdadeiros; que a autora busca as diversas
ações idênticas distribuídas para obter vantagem, que os fatos
são genéricos e não houve comprovação do prejuízo, não estando
presente os requisitos para ensejo do dano moral, bem como não
é cabível inversão do ônus da prova e, pedindo, condenação em
litigância de má-fé.
Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos.
Audiência de conciliação (ID 18170638) restou infrutífera.
A parte autora apresentou sua réplica à contestação (ID: 18982627
- Págs. 1/9), pugnando pela procedência dos pedidos contidos na
exordial.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
I. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta o
julgamento antecipado da lide, eis que os fatos dependem apenas
da análise da prova documental já carreada aos autos, conforme
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art. 355, inc. I do Novo Código de Processo Civil, dispensada
inclusive prova pericial, diante da atual realidade do caderno
processual favorável à plena cognição da matéria de MÉRITO, e
convencimento do juízo no particular.
Contudo, antes de adentrar ao cerne da questão, impõe-se a
análise das questões suscitadas preliminarmente.
II. DO MÉRITO - OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO:
A relação havida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à
espécie o art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, diante
da prestação defeituosa do serviço, havendo plena aplicação das
regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
A parte Requerida, na condição de concessionária de serviço
público, responde objetivamente, pela natureza da atividade
que exerce e pelos danos que esta possa vir a causar. A
responsabilidade objetiva decorre da obrigação de eficiência dos
serviços, já que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal estendeu
essa norma às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de
serviços públicos.
Assim é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEEE.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS EM PRÉDIO URBANO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
ESTRAGO EM CALÇADO DURANTE CONSERTO DE UM
MEDIDOR. DANOS MATERIAIS. A concessionária de serviço
público responde objetivamente pelos danos que vier a causar a
terceiros durante a prestação do serviço concedido, consoante o
art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC. Caso em que a CEEE
não logrou comprovar fato desconstitutivo do nexo de causalidade.
Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70060930609, Sexta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa,
Julgado em 09/10/2014). (Grifei).
Ademais, já invertido o ônus da prova, ante a aplicação das regras
protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que
em função da questão discutida nos autos cuidar-se de típica
relação de consumo, eis que verossímil a alegação trazida. Assim,
incumbe à empresa requerida provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do
artigo 373, inciso II, do CPC.
Consta que a parte Autora reside no distrito de Vista Alegre do
Abunã, distante 260 km do Município de Porto Velho/RO e notase que tomou as precauções e diligências necessárias a fim de
comprovar a verossimilhança do direito alegado, no tocante aos
fatos alegados. Ou seja, a parte autora apresentou indício de prova
do ocorrido, cabendo à parte ré, como dito alhures, a comprovação
do fato extintivo ou modificativo, a teor do que preceitua o art. 373,
inc. II, do CPC.
A requerida, por sua vez, em contestação arguiu que a autora
somente veio a ser usuária de seus serviços a partir de 13/07/2016,
conforme documentos de id’s 18684598 e 18684600, que, inclusive,
é corroborado com o extrato de fatura, id 16699713, juntado pela
demandante. Portanto, afirma que “tais fatos ocorreram somente
meses após a interrupção de energia aqui questionada, qual seja
01/02/2017.”
Verifica-se que a demandada por desatenção e, talvez, erro
material em sua defesa, alega que no dia 01/02/2017 a autora não
era usuária, o que de fato não condiz com a realidade conforme
acima comprovado. No entanto, no dia 01/02/2016 a autora não era
usuária cadastrada em atenção aos documentos juntados, fato não
impugnado pela demandante, sendo fato incontroverso.
Porém, na exordial, a demandante alega apagões no mês de
fevereiro de 2017. Nessa data, a autora já era usuária dos serviços
públicos fornecidos pela Ceron, fato que a requerida não contestou,
ou seja, tornou-se fato incontroverso. Utilizando prova emprestada
dos autos n. 7002944-34.2018.8.22.0001 que tramita nesta Vara,
nos id 18437372, a demandada reconheceu que:
“(...) ao realizar consulta no sistema da requerida, a fim de buscar a
origem das quedas de energia percebeu-se que no dia 03/02/2017,
houve interrupção de energia com início às 18h27min, com duração
de 02h31min, ou seja, tempo suficiente para a requerida realizar
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reparo na rede elétrica. Quanto as quedas de energia ocorrida em
no mês de abril/2017, na verdade ocorreu no dia no dia 07/04/2017,
início as 07h20min, com duração de 12h44min. Causa: Saída de
Alimentador; 29/04/2017. Início as 22h17min, com duração de
12h44min. Causa: Descarga Atmosférica,(…) “(Sic – Contestação
- Vide id 18437565– Pág. 2 ).”
Ademais, a parte demandada não se desincumbiu do ônus
probatório. Sequer juntou provas aos autos de que o fornecimento
de energia se dá forma contínua, especificamente, nos dias e no
mês indicado na exordial.
Denota-se dos autos que a falta de energia elétrica ficou
incontroversa, fato não rebatido pela própria concessionária,
que sequer apresentou defesa especifica, além de que existem
inúmeros casos semelhantes, já julgados por este E. Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia. Também é incontestável o tempo
de interrupção do serviço, uma vez que não foram totalmente
impugnados, bem como o fato de ser o autor titular da unidade
consumidora.
Aliás, quanto a tal entendimento, colaciono jurisprudência do E.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
“Apelação cível. Responsabilidade civil. Energia elétrica. Interrupção
no fornecimento do serviço. Longo período. Indenização por danos
morais. Valor. A interrupção do fornecimento do serviço de energia
elétrica por tempo relevante e sem justificativa plausível obriga
o ofensor a compensar os danos morais experimentados pelo
consumidor. Indenização fixada de acordo com as circunstâncias
do caso concreto e os parâmetros adotados rotineiramente por este
Colegiado.” (APELAÇÃO, Processo nº 7025079-45.2015.822.0001,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível,
Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de
julgamento: 03/09/2017) (Grifei).
Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade civil
é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente isentando de
responsabilidade o fornecedor que provar a inexistência do defeito
ou a culpa exclusiva da vítima (consumidor) ou de terceiro (§ 3º do
art. 14). Trata-se, na hipótese, de inversão legal do ônus da prova,
na qual a parte Requerida possui o ônus de provar alguma das
causas excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, e não a
inversão que pende de determinação judicial, preconizada no inc.
VIII do art. 6º da Norma Consumerista.
Em suma, basta, pois, ao consumidor, a prova do dano e do nexo
causal, ante a responsabilidade objetiva da concessionária, que
independe de culpa.
Dessa forma, caberia à parte Requerida a prova da inexistência de
deficiência no fornecimento de energia, no que não se desincumbiu
a contento.
A falta de serviços essenciais enseja evidente dano moral,
porquanto indiscutíveis os transtornos causados pela interrupção
do fornecimento de energia elétrica por longo lapso temporal. Além
disso, é de notório conhecimento o péssimo serviço prestado pelas
concessionárias de energia elétrica aos consumidores que buscam
auxílio em casos como o narrado.
Significa, pois, que não se pode conceber, de maneira absoluta,
uma vida digna sem o fornecimento de energia elétrica, bem
indispensável para as atividades domésticas rotineiras e fonte de
iluminação. Sua importância é tamanha na vida moderna, que a
sua ausência contínua, sem a menor dúvida, afeta a dignidade da
vida humana, à qual todo cidadão brasileiro tem direito.
Atrelado a isso, vige o princípio da continuidade, na qual os serviços
públicos serão prestados de maneira contínua, principalmente
quanto as funções essenciais ou necessários à coletividade,
estando o presente caso, em desacordo com o parágrafo terceiro
do artigo 6º da Lei nº. 8.987/95.
Aliás, como bem leciona Paulo Bonavides, “os direitos fundamentais,
em rigor, não se interpretam; concretizam-se”. (Curso de Direito
Constitucional, 110 ed. São Paulo: Malheiros, p. 545/546).
A doutrina frequentemente utiliza a Lei Federal nº. 7.783/89, como
parâmetro para avaliar a essencialidade de um serviço público.
Logo, para efeito de disciplinar o direito de greve, o seu art. 10
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define quais são os serviços ou atividades essenciais que dispõe
sobre as necessidades inadiáveis da coletividade, e como não
poderia deixar de ser, a distribuição de energia elétrica à população
recebe atenção:
“Art. 10 - São considerados serviços ou atividades essenciais: I Tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de
energia elétrica; gás e combustíveis (...).
Adiante, ainda, o art. 11:
“Art. 11 - Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os
empregadores e os trabalhadores, ficam obrigados, de comum
acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade. Parágrafo único: são necessidades inadiáveis da
comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo
iminente, a saúde ou a segurança da população.”
Acima da legislação federal encontra-se a norma constitucional, uma
vez que a Requerida deve seguir os princípios da Administração
Pública, porquanto concessionária do serviço público.
Aliás, o art. 21, II, da Lei n1.8.987/95, que dispõe sobre a concessão
de serviço público, regra que é essa a transferência da prestação
de serviço público, feita pela União, Estados, Distrito Federal,
Municípios, mediante concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio
de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho,
por sua conta e risco e por prazo determinado.
Em tal aspecto, eis a Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes, a União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência (...).”
Em seu art. 175 detalha:
“Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente
ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de
licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei
disporá sobre: IV - a obrigação de manter serviço adequado.”
A Lei n. 8.987/95 que dispõe sobre a permissão e concessão do
serviço público, em seu art. 6º, parágrafo 1º, estabelece:
“Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato.
Parágrafo 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”
Por tal desiderato, tem-se que o fornecimento de energia elétrica
deve ser compreendido desde o princípio, como dever primordial
de um Estado, comprometido com o bem estar social, postura
esta assumida pela República Federativa do Brasil, através da
Constituição de 1988.
Desse modo, fica evidente que além de estar ligada à seara
consumerista, a prestação de energia elétrica encontrase fortemente jungida à noção de cidadania. Por outro lado,
deriva também deste contrato, firmado com o ente público, a
responsabilidade com o manejo deste elemento, seja no que
tange à distribuição aos consumidores, ou à manutenção dos
equipamentos de transmissão.
Portanto, mostra-se impositivo o reconhecimento da falha na
prestação do serviço que se predispôs a demandada a prestar à
autora, motivo pelo qual merece experimentar condenação nos
seguintes moldes.
O nexo causal entre a conduta praticada da empresa requerida e
o dano sofrido pela autora resta evidenciado na medida em que
não comprovou a licitude ou qualquer excludente quanto ao não
fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora, por
lapso de pelo menos 01 (dias) dias, inconteste, fato suficiente para
dar ensejo a danos de ordem moral, principalmente considerando
que a falta de energia impossibilita o bombeamento de água e
utilização de aparelhos eletrodomésticos e outros que dependem
de energia.
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É presumida a ocorrência de danos morais, quando cessado o
fornecimento de energia elétrica de forma abusiva, por se tratar de
serviço essencial, amparado pelo princípio da continuidade.
Por esta razão, a doutrina e jurisprudência são uníssonas ao
considerar que em tais casos o dano moral é in re ipsa, ou seja,
decorre do simples fato do defeito na prestação dos serviços,
tornando despicienda a demonstração do efetivo abalo moral
experimentado pela Requerente.
Logo, presentes os elementos que dão ensejo à obrigação de
reparar o dano, quais sejam o ato ilícito, o nexo causal e o dano,
a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por
danos morais é medida que se impõe.
No que se refere ao quantum da indenização por danos morais,
atento às peculiaridades do caso concreto, em especial a conduta
da parte requerida, as condições pessoais das partes envolvidas, a
repercussão dos fatos e a natureza do direito subjetivo fundamental
violado, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) se mostra
adequado, assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio
da indenização por danos morais.
Este juízo aponta o(s) seguinte(s) precedente(s): 701769038.2017.8.22.0001 e 7031412-42.2017.8.22.0001.
Por fim, não há que se falar em condenação da autora por litigância
de má-fé, pois a Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXIV,
“a”, e XXXV, garante o direito constitucional de petição, de ação e
vinge o princípio da inafastabilidade da jurisdição, guarnecendo à
requerente o acesso ao Judiciário, em caso de ameaça ou lesão a
direito.
III. DO DISPOSITIVO:
Diante do exposto, com fundamento no art. 37, §6º, da CF, art.
6º, inciso VIII e art. 14, ambos do CDC, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
1.000,00 (mil reais), corrigido e com juros de 1% (um por cento)
ao mês a partir desta data, uma vez que na fixação foi considerado
montante atualizado (EDRESP 194.625/ SP, publicado no DJU em
05.08.2002, p. 0325).
Resta resolvida a fase de conhecimento, com julgamento de
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Novo Código de Processo
Civil.
Arcará a Requerida com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte autora, estes fixados
em R$ 800,00 (oitocentos reais), valor este razoável e proporcional
para remunerar o serviço prestado, consoante se depreende dos
termos do § 2º e § 8º, do artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil, considerados o grau de complexidade da causa, o tempo,
exigido para o serviço do advogado, o grau de zelo profissional e o
lugar da prestação do serviço.
Fica intimada a parte Autora para proceder com o pagamento das
custas finais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e
inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo seguinte
endereço
eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=FjnOr-DVcF7A4aZ_QirTUH7CAMBWGz7xeamKKnB.wildfly01:custas1.1
Certificado o trânsito em julgado, o cumprimento da SENTENÇA
só ocorrerá após prévio requerimento da autora, nos termos do
art. 523 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias.
Não havendo o pagamento e nem requerimento do credor para a
execução da SENTENÇA, proceda-se às baixas e comunicações
pertinentes, ficando o credor isento do pagamento da taxa de
desarquivamento, conforme se observa do artigo 31, parágrafo
único, da Lei 3896, de 24 de agosto de 2016.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, terça-feira, 17 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza 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 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
Processo: 7013757-23.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AC0004235
RÉU: CARLOS WALNEY DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU: VITOR MARTINS NOE - RO0003035
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, no prazo de 05 dias, para
manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.
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) 3217-1305
Processo: 7057619-15.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: M.A.C. IDIOMAS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIO COIMBRA RIBEIRO DF0031011
EXECUTADO: FRANCISCO LUCAS GOMES DE LUCENA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a informar o andamento da carta
precatória no prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 0013304-31.2010.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 19/03/2018 08:08:43
Requerente: ROBERTO CARLOS MARTINS MACHADO
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTO CARLOS MARTINS
MACHADO - RO0001263
Requerido: Banco Itaú S/A
Advogados do(a) RÉU: MAURICIO COIMBRA GUILHERME
FERREIRA - RJ0151056, LEONARDO COIMBRA NUNES RJ0122535, ALEXANDRA SILVA SEGASPINI - RO0002739
DESPACHO
Em que pese os pleitos do Autor constantes nos IDs 19607651 e
19608317, verifico que a SENTENÇA ( IDs 16985028, págs 98/100
e 16985033), fora mantida em instâncias superiores, sendo devidas
as custas processuais pela parta autora.
Desta forma, cumpra-se integralmente a SENTENÇA de IDs
16985028, págs 98/100 e 16985033, arquivando-se oportunamente
o feito.
Porto Velho, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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
INTIMAÇÃO
Processo: 7017418-44.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
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AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
RÉU: PAU BRASIL AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS LTDA - EPP e outros (2)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 0000626-47.2011.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JEFFERSON DE SOUZA LIMA RO0004449
EXECUTADO: L.M.V. SUPERMERCADO LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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) 3217-1305
Processo: 7024071-33.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANDRE RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
RÉU: PAULO JOSE COSTA JEZINI
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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) 3217-1305
Processo: 7033679-84.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: RESIDENCIAL RIO VERDE
Advogado do(a) EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI RO0005793
EXECUTADO: MAXIMILIA DE SOUZA LOBO
Advogado do(a) EXECUTADO:

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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INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias.
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
Processo: 7006083-96.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CARLOS AFONSO NUNES DA COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: TIAGO FERNANDES LIMA DA
SILVA - RO0006122
EXECUTADO: E R GONCALVES EIRELI - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, 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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7025979-91.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: ALEXANDRE CARNEIRO MORAES
- RO0006739, DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO RO0003831
RÉU: MARIA ALICE GOMES DA SILVA
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 - 6ª
Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais, sito à Rua Quintino
Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, conforme
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 12 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 18/09/2018 Hora: 09:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº:0021977-71.2014.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DIEGO DA SILVA RIBEIRO SOUSA
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIANA FONSECA AFFONSO RO0005361
RÉU: TIM CELULAR CENTRO SUL S.A
Advogados do(a) RÉU: ADAIR MARZOLLA - RO0003026, LUIS
CARLOS MONTEIRO LAURENCO - BA0016780
DECISÃO / ALVARÁ JUDICIAL Nº 333/2018-GAB
Atenta e atendendo ao pedido de ID 19535739, EXPEÇO
o competente alvará em favor do exequente e/ou de seu(s)
advogado(s) constituído(s) para levantamento/transferência
do montante de R$ 5.029,10 (cinco mil vinte e nove reais e dez
centavos) depositados em juízo (Banco: CEF; agência/operação:
2848/040/01663760-2), vinculado a 1ª Câmara Cível, vez que
depositados em fase de recurso, com as devidas correções/
rendimentos/atualizações monetárias. (Obs.: Zerar e Encerrar a
Conta Judicial).
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A presente DECISÃO /SENTENÇA SERVIRÁ como ALVARÁ
JUDICIAL com validade de 30 (trinta) dias (art. 447 das Diretrizes
Gerais Judiciais), a contar da publicação da presente, e poderá ser
em favor de:
FAVORECIDO: DIEGO DA SILVA RIBEIRO SOUSA CPF:
993.553.293-34, CRISTIANA FONSECA AFFONSO CPF:
971.932.329-91, por intermédio do(a) Advogado do(a) AUTOR:
CRISTIANA FONSECA AFFONSO - RO0005361.
Recomendo que a parte interessada imprima esta DECISÃO e
desloque-se à agência da Caixa Econômica Federal (agência:
2848), localizada na avenida “Nações Unidas”, nesta urbe, portando
documentos de identificação.
Em caso de vencimento do prazo do alvará judicial, deverá ser
expedido novo alvará, mediante requerimento da parte interessada,
no prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo que o levantamento será
dentro do novo período de validade do documento.
Por fim, fica intimada a parte Sucumbente/Requerida para
proceder com o pagamento das custas finais, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa,
cuja guia deverá ser gerada pelo seguinte endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=FjnOr--DVcF7A4aZ_
QirTUH7CAMBWGz7xeamKKnB.wildfly01:custas1.1
Após o levantamento, nada mais sendo requerido arquive-se.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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
Processo: 7015442-65.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALEXANDRE DE ALBINO LIMA
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO DE ASSIS DA SILVA SC0035135
RÉU: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, no prazo de 05 dias, a
apresentar manifestação acerca dos documentos juntados pela
parte requerida.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº:0010467-32.2012.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LEANDRO LIMA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: DEBORAH INGRID MATOSO RIBAS
NONATO - RO0005458, JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO
- RO000433A
RÉU: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO
S.A
Advogado do(a) RÉU: MARCO ANDRE HONDA FLORES MS0006171
DECISÃO / ALVARÁ JUDICIAL Nº 332/2018-GAB
Atenta e atendendo ao pedido de ID 1968817, EXPEÇO o
competente alvará em favor do exequente e/ou de seu(s)
advogado(s) constituído(s) para levantamento/transferência do
montante de R$ 1.828,91 (mil oitocentos e vinte e oito reais e
noventa e um centavos) depositados em juízo (Banco: CEF; agência/
operação: 2848/040/01631819-1), vinculado a 2ª Câmara Cível,
com as devidas correções/rendimentos/atualizações monetárias.
(Obs.: Zerar e Encerrar a Conta Judicial).
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A presente DECISÃO /SENTENÇA SERVIRÁ como ALVARÁ
JUDICIAL com validade de 30 (trinta) dias (art. 447 das Diretrizes
Gerais Judiciais), a contar da publicação da presente, e poderá ser
em favor de:
FAVORECIDO: LEANDRO LIMA SILVA CPF: 030.278.083-11,
DEBORAH INGRID MATOSO RIBAS NONATO CPF: 074.975.32693, por intermédio do(a) Advogados do(a) AUTOR: DEBORAH
INGRID MATOSO RIBAS NONATO - RO0005458.
Recomendo que a parte interessada imprima esta DECISÃO e
desloque-se à agência da Caixa Econômica Federal (agência:
2848), localizada na avenida “Nações Unidas”, nesta urbe, portando
documentos de identificação.
Em caso de vencimento do prazo do alvará judicial, deverá ser
expedido novo alvará, mediante requerimento da parte interessada,
no prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo que o levantamento será
dentro do novo período de validade do documento.
Por fim, fica intimada a parte Sucumbente/Requerida para
proceder com o pagamento das custas finais, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa,
cuja guia deverá ser gerada pelo seguinte endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=FjnOr--DVcF7A4aZ_
QirTUH7CAMBWGz7xeamKKnB.wildfly01:custas1.1
Após, nada mais sendo requerido arquive-se.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito

RÉU: AUTOVEMA VEICULOS LTDA e outros
Advogado do(a) RÉU: JOSE CRISTIANO PINHEIRO RO0001529
Advogado do(a) RÉU: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES RO0006235
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 0244073-72.2009.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 11/01/2018 10:26:36
Requerente: REINALDO RUFINO DE SOUZA e outros (9)
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA
- RO0003471, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA
- RO0003471, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Requerido: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) EXECUTADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676
DESPACHO
Atenta ao contexto dos autos, verifico que não há valores vinculados
aos presentes autos pendentes de destinação, nos exatos termos
do DECISÃO de ID 15524324, pág. 52
Assim, retornem o feito ao arquivo.
Porto Velho, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito

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
INTIMAÇÃO
Processo: 7037689-74.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704
EXECUTADO: EMANOEL APARECIDO OTTO DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7012152-47.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCICLEIA NOE DE ALMEIDA
Advogados do(a) AUTOR: JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS
- RO0004244, EDMAR DA SILVA SANTOS - RO0001069

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
Processo: 7029573-16.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA AC0004235
EXECUTADO: GILSON BARBOSA
Advogados do(a) EXECUTADO: RAPHAEL BRAGA MACIEL RO7117, DALGOBERT MARTINEZ MACIEL - RO0001358
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, 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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0009663-59.2015.8.22.0001
Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
AUTOR: AssociaÇao Brasileira de Cidadania e Defesa dos
Interesses dos Consumidores Idosos Deficientes Fisicos e de
ProteÇao Ao Meio Ambiente Asbracide
Advogados do(a) AUTOR: ALAN ARAIS LOPES - RO0001787,
NEREU DE PAULA PEREIRA JUNIOR - PR38074, GIOVANA
WAGNER - PR47905
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RÉU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
LTDA
Advogados do(a) RÉU: ELZA MARIA SILVA LIMA SACRAMENTO
- BA0013127, MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - SP0156347,
MARCUS FILIPE ARAUJO BARBEDO - RO0003141, ROSANA
MAFFEI ABE - SP0186436, FABIO GOMES DE MATTOS GARCIA
DE OLIVEIRA - SP0200026, PATRICIA MANZUR CONCON SP0284955
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, no prazo de 05 dias, para
manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 0022160-76.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 07/06/2018 11:31:29
Requerente: LUCIANA ALINE ALBINO LOUREIRO DE MORAES
Advogado do(a) AUTOR: ELY ROBERTO DE CASTRO RO0000509
Requerido: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e outros
Advogado do(a) RÉU: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA MG0091263
Advogados do(a) RÉU: MARCELO ARANTES KOMEL MG045366B, CLAUDIA PASSOS TEIXEIRA SANTIAGO MG0067342
DESPACHO
Ante a manifestação de ID 19572162, noticiando e comprovandose o pagamento do acordo celebrado entre as partes, bem como
nada mais fora requerido, arquive-se.
Porto Velho, Quinta-feira, 26 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 0012612-90.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 04/05/2018 17:43:41
Requerente: MARIA LAIDE PIO MACHADO
Advogado do(a) AUTOR: MANOEL RIVALDO DE ARAUJO RO000315B
Requerido: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogados do(a) RÉU: SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA
JUNIOR - RO0004407, JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES
JUNIOR - PI0002338
DESPACHO
Em que pese a informação de ID 19415743, determino que a parte
autora manifeste-se nos autos quanto a quitação da obrigação,
considerando que há valores depositados nestes autos suficientes,
no prazo de 05 dias, sob pena de quitação.
Porto Velho, Quinta-feira, 26 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 7038873-65.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
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Data da Distribuição: 31/08/2017 09:02:42
Requerente: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
Advogado do(a) AUTOR: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
- SP98628
Requerido: LEIA ECIY DA SILVA CAVALCANTE
DESPACHO
Defiro o pleito de ID 19351261, nos termos do DESPACHO de ID
14831986.
Pratique-se o necessário.
Porto Velho, Quinta-feira, 26 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 0022327-79.2002.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 03/08/2017 10:32:41
Requerente: MANUEL ELIVANO MARQUES SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS PRUDENTE
- RO0000212, SHISLEY NILCE SOARES DA COSTA CAMARGO
- RO0001244
Requerido: Celino Pinto Figueiredo
Advogado do(a) EXECUTADO: GERALDO TADEU CAMPOS MG0061194
DESPACHO
Ante a informação de IDs 18891649 e 18891811, determino a
suspensão dos presentes autos até deslinde dos autos nº 702218154.2018.8.22.0001 de desconsideração da personalidade jurídica
(art. 134, §3º do CPC).
Porto Velho, Quinta-feira, 26 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7049523-11.2016.8.22.0001
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA NILZA LOPES APURINA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) EXECUTADO: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ
- RO0004389
DESPACHO
Atenta ao contido nos autos, DEFIRO o pleito de id. n. 18896019 e
determino a expedição do MANDADO de penhora e avaliação dos
bens da parte Executada, bem como determino a expedição da
certidão de dívida judicial conforme pugnado.
Noutro ponto, quanto a quebra do sigilo fiscal, mostra-se de bom
registrar que o atual contexto processual não se mostra hábil a
autorizar a pleiteada busca junto a Receita Federal.
E por fim, sem maiores delongas, acerca do registro da SENTENÇA
transitada em julgada, nota-se que merece guarida o pedido do
Requerente. E isso porque, é dos autos que a SEMUR cumpriu seu
mister, vez que apresentou a (1)Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, (2)Certidão Narrativa, (3)Memorial Descritivo e
(4) Certidão de Desmembramento, documentos estes que são
essenciais para o cumprimento da ordem judicial.
Ademais, a parte requerente, que é assistida da Defensoria Pública,
e está acobertada pela gratuidade acerca dos emolumentos devidos
a notários ou registradores em decorrência da prática de registro,
averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação
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de DECISÃO judicial, vez que é benefíciária da Gratuidade da
Justiça, nos termos do art. 10, inciso III da Lei Estadual Nº 2936 DE
26/12/2012, in verbis:
Art. 10º. São gratuitos:
I - os atos praticados em favor de qualquer interessado nos
processos relativos à criança e ao adolescente oriundos dos juízos
da infância e da juventude;
II - os atos praticados por requisição do Ministério Público no
exercício de suas atribuições;
III - os atos praticados em cumprimento de MANDADO s judiciais
expedidos em favor da parte beneficiária da justiça gratuita, sempre
que assim for expressamente determinado pelo Juízo.(Grifei)
Assim, defiro o pedido formulado e DETERMINO a expedição de
MANDADO de Registro do Usucapião, que deverá ser encaminhada
por malote digital, acompanhado com a petição inicial, documento
pessoais da parte apresentado no processo, a SENTENÇA, a
certidão de trânsito em julgado, os documentos apresentados
pela SEMUR, e os demais documentos que permitam a perfeita
identificação do bem, nos termos do art. 933 das Diretrizes Gerais
Extrajudiciais do TJRO; cabendo ao Registrador competente
efetivar a ordem judicial no prazo máximo de 30 dias, sob pena de
responsabilização em caso de descumprimento injustificado.
Sobrevindo nota de exigência ou a notícia de cumprimento da ordem
judicial, intimem-se o Requerente para, querendo, apresentarem
manifestação.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 23 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 0245937-48.2009.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 15/01/2018 10:06:22
Requerente: JOSEFINA OLIVIA TREVISOL DALLA VECCHIA e
outros (14)
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA
- RO0003471, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA
- RO0003471, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Requerido: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) EXECUTADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676
DESPACHO
Indefiro o pleito de ID 19513650, nos exatos moldes do DESPACHO
de ID 18794632 e anexo.
Arquive-se.
Porto Velho, Quinta-feira, 26 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 0022289-52.2011.8.22.0001
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS (45)
Data da Distribuição: 15/08/2017 09:58:03
Requerente: AILTON PIAZZA e outros (14)
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Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO TOSTA GIROLDO RO0004503
Advogado do(a) AUTOR: TALITA BATISTA FERREIRA
CONSTANTINO - RO0007061
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO TOSTA GIROLDO RO0004503
Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO TOSTA GIROLDO RO0004503, WANUSA CAZELOTTO DIAS DOS SANTOS RO0004284
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO TOSTA GIROLDO RO0004503
Requerido: SEVERINO ALDENOR MONTEIRO DA SILVA
Advogado do(a) RÉU: JOSE MARIA DE SOUZA RODRIGUES RO0001909
DESPACHO
Atenta ao contexto dos autos, considerando que não houve resposta
ao ofício nº 25/201/6ªV/EAL, fora realizado contato telefônico
através do nº (69) 3216-5174, e fora informado pela servidora
Mônica que não receberam nenhum ofício com essa numeração,
bem como, informou ainda que a SEDUR se unificou com a SEDI.
Desta forma, reitere-se o ofício supra, devendo o mesmo ser
remetido via email para sedigabinete@gmail.com.
Porto Velho, Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº:7060927-59.2016.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO CAMURCA, AUTO
POSTO BEM LTDA
Advogado do(a) AUTOR: BLUCY RECH BORGES - RO0004682
RÉU: FRANCISCO JOSE SARDE LOPES, GISELA CASARA
LOPES
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA
CECCATTO - RO0005100
DESPACHO
Em atendimento ao art. 1.023, §2º do CPC, manifeste-se a parte
autora sobre os embargos de declaração de ID 18655189 no prazo
de 5 (cinco) dias.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7041632-36.2016.8.22.0001
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: ANTONIO AURISMAR SANTOS BATISTA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
DEFIRO o pleito de id. n. 19392351, para que seja expedido carta
de intimação. Desta forma deverá a CPE promover a expedição da
carta para o endereço constante no citado pleito.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 20 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 0010154-66.2015.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARCIO MENDES VIEIRA, JULIANA ABREU DE
OLIVEIRA, ARIANE FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196,
ALEXANDRE THEOL DENNY NETO - RO0006740
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE THEOL DENNY NETO RO0006740
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE THEOL DENNY NETO RO0006740
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: BRUNA REBECA PEREIRA DA SILVA
- RO0004982, CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861,
EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO0002803, ARIANE DINIZ
DA COSTA - MG0131774
DESPACHO
Analisando a autuação dos autos, nota-se que os Expert’s não
se encontram regularmente cadastrados; destarte, certo é que
não receberam a intimação da última DECISÃO, em que foi
oportunizado prazo para esclarecimentos.
Assim, deverá a CPE promover a retificação da autuação, e em ato
contínuo intimar novamente os peritos.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 20 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7017745-86.2017.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS MG0044698
RÉU: ILLUMINARIUM COMERCIO DE LUSTRES E LUMINARIAS
EIRELI - EPP, ALVARO LUIZ MENDONCA DE OLIVEIRA,
SILVANA MARIA DE FREITAS
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Atenta ao contido nos autos, nota-se que a certidão da meirinha se
encontra acostada no id. n. 18262077. Desta forma, fica intimada a
parte Requerente para requerer o que entender de direito.
Noutro ponto, por oportuno, certo é que deve a Oficiala ser
intimada para esclarecer se realizou a diligência acerca dos demais
Requeridos, vez que não constou nenhuma informação além do
cumprimento em face de Silvana.
Porto Velho/RO, 20 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 7032873-83.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 02/01/2017 08:36:32
Requerente: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA SP0088492
Requerido: PAULO RACINE FARIAS ASSUNCAO
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DESPACHO
Postergo a análise do pleito de ID 19565368, vez que atenta
ao contexto dos autos, verifico que quando a parte exequente
comprovou o pagamento das custas de publicação do edital de
intimação, este já estava vencido.
Desta forma, promova a CPE a atualização do edital de intimação
de ID 14312131 e sua publicação do DJE, transcorrido sem
manifestação, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA, consoante
o que preceitua o art. 72, parágrafo único do NCPC, para
manifestação.
Porto Velho, Quinta-feira, 26 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº:0009486-03.2012.8.22.0001
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VERALUCIA MESQUITA CAVALCANTE COSTA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO - RO0003300, PATRICIA BERGAMASCHI DE ARAUJO
- RO0004242
EXECUTADO: MOTOROLA DO BRASIL LTDA, MR COMERCIO
DE ELETRO ELETRONICO LTDA - EPP, M. T. COMERCIO,
TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - ME
Advogados do(a) EXECUTADO: EDUARDO LUIZ BROCK SP0091311, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434, FABIO
RIVELLI - RO0006640
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCIO PEREIRA BASSANI RO0001699, ANA CLAUDIA MACHADO - DF27034
DECISÃO / ALVARÁ JUDICIAL Nº 330/2018-GAB
Atenta e atendendo ao pedido de ID 20060492, revogo os efeitos
de alvará da SENTENÇA de ID 19880415, eis que identificado erro
material, mantendo inalterada as demais determinações. Assim,
EXPEÇO o competente alvará em favor do exequente e/ou de
seu(s) advogado(s) constituído(s) para levantamento/transferência
dos montantes:
a) R$ 186,84 (cento e oitenta e seis reais e oitenta e quatro
centavos) depositados em juízo (Banco: CEF; agência/operação:
2848/040/01650130-1), vinculada a 2ª Câmara Cível, com as
devidas correções/rendimentos/atualizações monetárias, devendo
a instituição financeira zerar e encerrar a(s) conta(s);
b) R$ 1.328,57 (hum mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta
e sete centavos) depositados em juízo (Banco: CEF; agência/
operação: 2848/040/01675503-6), com as devidas correções/
rendimentos/atualizações monetárias, devendo a instituição
financeira zerar e encerrar a(s) conta(s).
A presente DECISÃO /SENTENÇA SERVIRÁ como ALVARÁ
JUDICIAL com validade de 30 (trinta) dias (art. 447 das Diretrizes
Gerais Judiciais), a contar da publicação da presente, e poderá ser
em favor de:
FAVORECIDO:
VERALUCIA
MESQUITA
CAVALCANTE
COSTA CPF: 090.637.062-00, RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO CPF: 00493519823, PATRICIA BERGAMASCHI DE
ARAUJO CPF: 888.613.252-20, por intermédio do(a) Advogados
do(a) EXEQUENTE: RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO
- RO0003300, PATRICIA BERGAMASCHI DE ARAUJO RO0004242.
Recomendo que a parte interessada imprima esta DECISÃO e
desloque-se à agência da Caixa Econômica Federal (agência:
2848), localizada na avenida “Nações Unidas”, nesta urbe, portando
documentos de identificação.
Em caso de vencimento do prazo do alvará judicial, deverá ser
expedido novo alvará, mediante requerimento da parte interessada,
no prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo que o levantamento será
dentro do novo período de validade do documento.
Porto Velho/RO, 27 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº: 0016882-94.2013.8.22.0001
Classe:USUCAPIÃO (49)
AUTOR: VALDIVINO TEIXEIRA DOS SANTOS
RÉU: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - AC0004974
DESPACHO
Ficam intimadas as partes (Autor e Requerida) acerca do retorno
dos autos da instância superior para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, requeiram o que de direito, sob pena de arquivamento.
Decorrido o prazo sem manifestação e observadas as peculiaridades
pertinentes às custas processuais, determino o arquivamento do
feito, sem prejuízo de desarquivamento quando da apresentação
do pedido cumprimento de SENTENÇA.
Porto Velho/RO, 27 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº:7064684-61.2016.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: MARCELO SOUZA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: LUIZ GUILHERME DE CASTRO RO0008025, MARIA DA CONCEICAO AGUIAR LEITE DE LIMA
- RO0005932
RÉU: NATALIA SIMONE QUEIROZ FERNANDES
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
A citação por edital trata-se de medida excepcional, nos termos do
art. 256 e 257 do NCPC, e no presente caso não foram esgotadas
todas as vias usuais para proceder a citação da parte requerida,
quais sejam: SIEL, BACENJUD, RENAJUD, EMPRESAS DE
TELEFONIA (VIVO, OI, TIM, CLARO) e outros.
Pelos argumentos acima expostos, indefiro a citação por edital
pleiteada.
Fica intimada a parte autora para que, em 5 (cinco) dias, aponte
endereço válido para a citação da requerida ou, no mesmo prazo,
requerer demais diligências necessária a sua obtenção, nos termos
do art. 319, § 1º, do NCPC.
Ressalto que caso haja requerimento de medidas para obtenção
de endereço válido da parte requerida, estas somente serão
realizadas mediante o prévio recolhimento das custas de cada
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº: 0010268-05.2015.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
Advogados do(a) AUTOR: GABRIELA DE LIMA TORRES
- RO0005714, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA SP0327026, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434, CARLA
DA PRATO CAMPOS - SP0156844

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

333

RÉU: JEREMIAS PEREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) RÉU: MABIAGINA MENDES DE LIMA RO0003912
DESPACHO
Manifeste-se o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do
parágrafo quinto do artigo 702 do CPC, acerca dos embargos à
monitória apresentado pelo requerido.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº: 0006272-38.2011.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PONTES & NASCIMENTO LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: HIRAN SALDANHA DE MACEDO
CASTIEL - RO0004235, IZAAC PINTO CASTIEL - RO0002953,
ORLANDO FERREIRA ROLIM NETO - RO0001520
RÉU: TRANSPORTE COLETIVO RIO MADEIRA LTDA
Advogado do(a) RÉU: RAIMUNDO DE ALENCAR MAGALHAES RO0000105
DESPACHO
No prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao feito, o exequente,
sob pena de arquivamento/extinção do feito.
Porto Velho/RO, quinta-feira, 26 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7045167-36.2017.8.22.0001
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JAQUELINE FERNANDES SILVA
- RO0008128, MILEISI LUCI FERNANDES - RO0003487, ELIEZER
BELCHIOR DANTAS - RO7644
EXECUTADO: FLAVIO SANTOS MENDONCA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Inicialmente, por oportuno, certo é registrar que as informações
pessoais de qualquer cidadão junto aos órgãos públicos tem caráter
sigiloso. Porém, nota-se que nesta demanda já houve tentativa de
localização da parte Executada, entretanto, sem qualquer sucesso.
Logo, aceitável se mostra deferir a diligência pleiteado no id. n.
19438358.
Assim, fica AUTORIZADO ao SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL
DE RONDÔNIA, pelo prazo de 30 dias a contar da data desta
DECISÃO, a diligenciar junto ao INSS, IPEROM, DETRAN,
ELETROBRÁS, CAERD, Operadoras de telefonia, o endereço do
Executado FLAVIO SANTOS MENDONÇA.
Servindo a presente DECISÃO como oficio.
Porto Velho/RO, 29 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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
Processo: 0002976-66.2015.8.22.0001
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Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO FIDIS S/A
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA SEZANOWSKI
MACHADO - PR0025276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS
DA SILVA - PR0053612
REQUERIDO: A. P. DA COSTA COMERCIAL DE FRUTAS - EPP
Advogados do(a) REQUERIDO: EVERTON MELO DA ROSA RO0006544, LUIS OTAVIO DE ARAUJO SILVA - RO0006972
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente/Requerida, na pessoa de seu(ua)
advogado(a), notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuar o pagamento das custas judiciais. A guia para pagamento
deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
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
Processo: 7034879-63.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PEDRO RAIMUNDO SCHULZ
Advogados do(a) AUTOR: ADRIANA AMARAL RODRIGUES
- RO0007218, MARISSELMA MARIA MARIANO BARBOSA RO0001040
RÉU: THALES COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS
- ME
Advogado do(a) RÉU: BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO
FILHO - RO0004251
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº: 7028718-03.2017.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA
Advogado do(a) AUTOR: TIAGO HENRIQUE MUNIZ ROCHA RO0007201
RÉU: FRANCISCO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - ME
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Cuida-se de cumprimento de SENTENÇA.
Altere-se a classe processual.
Intime-se, por edital, a parte devedora, a fim de que, no prazo de
15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação, adimplindo o montante da
condenação, corrigido e atualizado nos termos da SENTENÇA,
sob pena de aplicação de honorários em execução e multa de 10%
prevista no artigo 523, §1º, do CPC.
Advirta-se, desde já, a parte executada de que eventuais
impugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no
prazo de 15 (quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar
especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos
com os documentos que se fizerem necessário à demonstração
do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da
impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, do CPC.
Havendo impugnação, fica INTIMADA a parte exequente para
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA,
no prazo de 15 (quinze) dias.
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Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, certifique-se
nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o que deverá
ser certificado, fica INTIMADA a parte exequente para, no prazo de
05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosseguimento
normal ao feito, observando a ordem preferencial disposta no art.
835 do CPC.
Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial em
nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração
autorizar) para levantamento dos valores com juros/correções/
rendimentos, sob pena de envio dos respectivos valores depositados
na conta judicial para a conta centralizadora. (Obs. Aguarde-se, em
cartório, o decurso do prazo de vencimento do alvará).
Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte exequente,
por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação do
crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de aceitação dos valores depositados como sendo o
pagamento integral da obrigação.
Por fim, mantendo-se inerte a parte exequente, envie-me os autos
conclusos para SENTENÇA de extinção.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº: 7026219-17.2015.8.22.0001
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ELISABETE DE LOURDES CHRISTOFOLETTI
Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIEL GAGO DE SOUZA
- RO0004155, FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES RO0001940, ERNANDE DA SILVA SEGISMUNDO - RO0000532
EXECUTADO: ARCON CONSTRUÇÕES LTDA. EPP
Advogado do(a) EXECUTADO: EDISON FERNANDO PIACENTINI
- RO0000978
DECISÃO
Tratam os autos de Cumprimento de SENTENÇA promovido
por ELISABETE DE LOURDES CHRISTOFOLETTI em face de
ARCON CONSTRUÇÕES LTDA. EPP, visando a satisfação de
R$180.737,96.
Ato contínuo, depois de tentado algumas constrições, a parte
Exequente pugnou pela inclusão do Banco Bradesco s.a.,
supostamente porque o imóvel lindeiro foi alienado a instituição
financeira citada.
Posteriormente, sobreveio DECISÃO determinando melhor
esclarecimento acerca do pedido (id. n. 18665569).
Neste linhar, a parte Exequente reformulou o pedido e com base
nas mesmas razões, pugnou pela inclusão do Desembargador
PAULO KIYOCHI MORI (id. n. 19170627).
Vieram-me os autos conclusos.
Pois bem.
Sem maiores delongas, não obstante o fato de ser possível
se estender os efeitos da SENTENÇA proferida entre as partes
originárias ao adquirente ou cessionário, da coisa ou direito litigioso,
consoante dita o art. 109 do CPC, certo é registrar que a situação
em comento não se aplica ao DISPOSITIVO processual. Explico.
O mencionado artigo do caderno processual vigente busca tornar
viável a negociação da coisa ou direito litigioso, porém, no caso
concreto, o raciocínio utilizado pelo causídico da parte Exequente
não se amolda ao escopo legislativo do artigo em comento; e
isso porque, o imóvel lindeiro da parte Executada não pode ser
considerado coisa litigiosa, já que não faz parte do cerne da
demanda, tal como em um processo de usucapião, de esbulho, de
reintegração e outros.
Logo, INDEFIRO o pedido formulado no id. n. 19170627.
Portanto, fica a parte Exequente intimada para dar regular
andamento ao feito no prazo de 05 dias.
Porto Velho/RO, 29 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº: 7019553-97.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
EXECUTADO: FERNANDO NAZARE FERNANDES, LUCIA
NAZARE TAVARES
Advogados do(a) EXECUTADO: THIAGO MAIA DE CARVALHO RO0007472, FRANCISCO ARQUILAU DE PAULA - RO000001B,
FRANCIANY D ALESSANDRA DIAS DE PAULA - RO000349B,
SUELEN SALES DA CRUZ - RO0004289
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Atentando-se ao contido nos autos, observa-se que o executado
FERNANDO NAZARÉ FERNANDES,não foi citado dos termos da
presente ação. Intimada da certidão do oficial de justiça, a parte
exequente não apresentou novo endereço.
Desta feita, fica INTIMADA a parte exequente, por meio de seu(s)
advogado(s), para dar andamento normal ao feito, requerendo o que
de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento
e/ou extinção do processo.
Em caso de inércia do causídico da parte autora/exequente,
intime-se, pessoalmente, PORTO VELHO SHOPPING S.A para,
no mesmo prazo acima indicado, constituir novo advogado e dar
andamento ao feito, sob pena de arquivamento e/ou extinção do
processo.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/
EXEQUENTE, observando-se, para tanto, o seguinte endereço
ou quaisquer outros em que a parte possa ser encontrada nesta
jurisdição:
Nome: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Endereço: Avenida Rio Madeira, 3288, Flodoaldo Pontes Pinto,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-408
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 5 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 7027960-87.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 18/07/2018 15:08:44
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA SICOOB CENTRO
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO TOTINO - RO0006338
Requerido: MAURO MACKERT TONETO
DESPACHO
Atenta ao contexto dos autos, verifico que trata-se de carta
precatória distribuída equivocadamente neste juízo, vez que
direcionada a vara específica - 1ª Vara de Execuções Fiscais e
Carta Precatórias Cível de Porto Velho/RO, desta forma, remeta-se
a presente com as baixas necessárias ao juízo competente.
Porto Velho, Quinta-feira, 26 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 7028087-25.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 19/07/2018 10:16:22
Requerente: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AC0004235
Requerido: SILVIA SADECK SOARES RODRIGUES LIMA
DESPACHO
Atenta ao contexto dos autos, verifico que trata-se de carta
precatória distribuída equivocadamente neste juízo, vez que
direcionada a vara específica - Vara Cível da Comarca de Rolim
de Moura/RO, desta forma, remeta-se a presente com as baixas
necessárias ao juízo competente.
Porto Velho, Quinta-feira, 26 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 7029015-73.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 25/07/2018 12:05:00
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
Requerido: RAIMUNDO TORRES FILHO
DESPACHO
Tratam-se os presentes autos de cumprimento de SENTENÇA,
devendo a exordial ter em anexo a petição inicial da ação originária, a
SENTENÇA, o acórdão, o trânsito em julgado, a planilha atualizada
de débitos com a indicação dos índices utilizados, procuração
das partes, comprovação da intimação da parte sucumbente e
quaisquer documentos que entenda pertinente. No entanto, eles
não foram encartados ao feito.
Desta forma, determino que o Autor/Exequente, no prazo de 15
dias, apresente os documentos acima listados.
Porto Velho, Quinta-feira, 26 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 7018006-22.2015.8.22.0001
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
Data da Distribuição: 22/10/2015 10:14:15
Requerente: MARINEZ FERREIRA DE SOUZA e outros
Requerido: LUCIANA APARECIDA PEREIRA MARIANO
Advogado do(a) EMBARGADO: INES APARECIDA GULAK RO0003512
DESPACHO
Atenta ao contexto os autos, considerando que não há resposta ao
ofício nº 569/2017/6ªVC, remetido ao Diretor de Criminalistica desta
capital, a Secretaria deste juízo manteve contato telefônico através
do nº (69) 3216-8845, comunicando-se com as funcionárias Lindalva
e Manuela, a qual realizaram consultas ao sistema interno e não
localizaram o ofício supra, razão pela qual determino a imediata
reiteração do referido ofício e que o mesmo seja remetido para o
email criminalista.ro@gmail.com.br, solicitando URGÊNCIA.
Porto Velho, Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7024092-04.2018.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MEURY DEL SILVA GUIMARAES
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
DESPACHO
Tratam os presentes autos de ação declaratória de inexigibilidade
de débito, negativa de dívida c/c reparação por danos extensivos
imateriais e existenciais com pedido de antecipação da tutela,
na qual a Autora, alegando não possuir relação jurídica junto a
Requerida, requereu a exclusão da inscrição feita em seu nome
junto aos órgãos de proteção ao crédito.
O art. 294 do NCPC prevê a concessão da tutela provisória de
urgência antecipada, tendo como requisitos para a concessão a
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.
300, NCPC).
A Autora sustenta que ao tentar fazer negócios com outra empresa
tomou conhecimento das inscrições em órgãos de proteção ao
crédito realizada em seu nome a mando da Requerida.
Assevera que não possui qualquer relação jurídica com a Requerida
e que desconhece a origem das dívidas que lhe foram imputadas.
No presente caso a probabilidade do direito está evidenciada
pela alegação da Autora de que não possui relação jurídica com
a Requerida. O perigo de dano, por sua vez, está evidenciado no
prejuízo causado a Requerente ao ter seu nome inscrito no rol dos
maus pagadores.
Assim, estando em discussão do débito, impossibilitada a produção
de prova negativa, e considerando que inexiste qualquer perigo de
irreversibilidade dos efeitos desta DECISÃO, em consonância com
o disposto no art. 300, §3 do NCPC, inviável se mostra a inscrição
do devedor nos serviços de proteção ao crédito, motivo pelo
qual, ordeno a exclusão do nome da Autora perante a SERASA
no tocante às restrições que possuem como Credor EMBRATEL
TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, no valor de R$ 119,22 com
data de vencimento em 10/08/2015, servindo esta DECISÃO
como Ofício para seu cumprimento junto ao SPC/SERASA, a ser
remetido via sistema SerasaJud.
Assim, nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de
audiência de conciliação para data a ser indicada pelo CPE, cuja
solenidade realizar-se-á 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: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema
automático do PJE e, após, certifique-se nos autos. Posteriormente,
intime-se a parte Autora, via Diário da Justiça Eletrônico, e cite-se e
intime-se a parte Requerida, via correios ou oficial de justiça.
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 (dez) dias da data da
audiência (art. 334, §5º, CPC)
Ficará o Autor intimado via DJE (por seu advogado) a comparecer
na audiência designada (art. 334, §3º, CPC).
As partes ficam intimadas que o não comparecimento na
audiência designada caracterizará ato atentatório à dignidade
da justiça e incidirá multa de até 2% da vantagem econômica
pretendida, revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do NCPC),
independentemente de eventual concessão de gratuidade da
justiça (art. 98, § 4º, do NCPC).
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Não havendo conciliação, vindo ou não a contestação certifique-se
quanto à tempestividade.
A solenidade somente não será realizada se também houver
desinteresse expresso da parte Requerida nos autos (art. 334, §
4º, I, do NCPC).
Havendo pedido de dispensa pela(s) parte(s), desde já determino o
cancelamento da audiência, sendo possível a liberação dos autos
à parte demandada para oferecer contestação no prazo legal, a
contar do protocolo do pedido expresso da parte Requerida de não
realização de audiência conciliatória (art. 335, II, do NCPC).
Havendo contestação com assertivas preliminares e apresentação
de documentos, abre-se vistas dos autos à parte Autora para
réplica.
Consigno que ambas as partes ficam intimadas que tanto em
contestação como em réplica deverão especificar as provas
que pretendem produzir, inclusive arrolando testemunhas, se
entenderem, postulando e indicando a necessidade de prova pericial,
uma vez que após a réplica será saneado o feito e já apreciados
os pedidos acerca das provas a serem produzidas, inclusive com a
audiência de instrução e julgamento, se for o caso.
Defiro em favor da autora as benesses da Justiça Gratuita.
Fica a parte autora, desde já, intimada do inteiro teor desta, por
meio de seu advogado.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
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 MANDADO:
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 248 do CPC,
para a parte requerida, inclusive, quanto a audiência designada,
observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
Endereço: Rua Regente Feijó, 166, SALA 1401, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20060-060
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, 27 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 7027648-48.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 26/06/2017 14:09:27
Requerente:
EDIMAQ
EMPRESA
DISTRIBUIDORA
E
IMPORTADORA DE MAQ LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704
Requerido: ARIMAR GOMES COSTA
DESPACHO
Defiro o pleito de ID 19261611.
Expeça-se carta precatória para citação do executado no estado
no Amazonas, devendo o exequente ser intimado para retirada,
distribuição e comprovação desta, devendo ainda manter o juízo
informado do andamento da carta precatória
Porto Velho, Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
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Processo: 7024293-93.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Data da Distribuição: 22/06/2018 16:50:58
Requerente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - SP0107414-A
Requerido: SUELI IRES BOLSONI PEREIRA PIMENTEL
DESPACHO
O feito ainda necessita de emenda, vez que a parte autora não
cumpriu integralmente o DESPACHO de emenda de ID 19283821,
razão pela qual concedo o prazo de 10 dias, para que informe/
esclareça a divergência entre a planilha de ID 19264782, com a
quantidade de parcelas do contrato, eis que o mesmo encerraria
no mês de outubro de 2018, bem como a retificação do valor da
causa e comprovação do pagamento da custas complementares,
sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho, Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº:0021870-27.2014.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI
JUNIOR - PR0045445
RÉU: RAIMUNDA MARIA BERNARDO
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Considerando que as partes já foram intimadas acerca do retorno
dos autos da instância superior, determino o arquivamento do feito
observando as peculiaridades pertinentes às custas processuais.
Promova-se o necessário.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº:7002722-66.2018.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: CHARLENE PNEUS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: GREICIS ANDRE BIAZUSSI RO0001542
RÉU: OLIVEIRA & QUEIROZ HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Desnecessária a intimação pessoal da parte Requerida, ante o
comando do art. 346 do CPC.
Determino o arquivamento do feito, sem prejuízo de desarquivamento
quando da apresentação do pedido cumprimento de SENTENÇA,
observando as peculiaridades pertinentes às custas processuais.
Promova-se o necessário.
Porto Velho/RO, 20 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
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Processo nº: 7038131-40.2017.8.22.0001
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALEXANDRE WASCHECK DE FARIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE WASCHECK DE
FARIA - RO0000924
EXECUTADO: CIMOPAR MOVEIS LTDA, HDI SEGUROS S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: WELINGTON DE BRITO
WERLANG - RO0006167, IZILDA APARECIDA MOSTACHIO
MARTIN - PR0033074
Advogados do(a) EXECUTADO: RUI FERRAZ PACIORNIK PR0034933, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH
- PR0035463, MATHEUS EVARISTO SANTANA - RO0003230,
GIULIANO CAIO SANT ANA - RO0004842, LUIS EDUARDO
PEREIRA SANCHES - PR0039162
DESPACHO
Atenta ao contido nos autos, e em atenção a súmula n. 537 do STJ,
converto o julgamento em diligência e CONCEDO o prazo de 15
dias para que a Seguradora Litisdenunciada apresente nos autos a
cópia integral do contrato de seguro formalizado com a Requerida
Litisdenunciante.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volvam os autos
conclusos.
Porto Velho/RO, 29 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326 ou (69) 3217-1327
Processo nº:0001545-94.2015.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ROBERTO WANDEMBRUCK
FILHO - RO0005063
RÉU: SEBASTIAO SCHEFFEMACHER CARNEIRO
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
A citação por edital trata-se de medida excepcional, nos termos do
art. 256 e 257 do NCPC, e no presente caso não foram esgotadas
todas as vias usuais para proceder a citação da parte requerida,
quais sejam: SIEL, BACENJUD, RENAJUD, EMPRESAS DE
TELEFONIA (VIVO, OI, TIM, CLARO) e outros.
Pelos argumentos acima expostos, indefiro a citação por edital
pleiteada.
Fica intimada a parte autora para que, em 5 (cinco) dias, aponte
endereço válido para a citação da requerida ou, no mesmo prazo,
requerer demais diligências necessária a sua obtenção, nos termos
do art. 319, § 1º, do NCPC.
Ressalto que caso haja requerimento de medidas para obtenção
de endereço válido da parte requerida, estas somente serão
realizadas mediante o prévio recolhimento das custas de cada
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
Porto Velho/RO, data da assinatura digital.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326 ou (69) 3217-1327 Processo nº:
7015941-54.2015.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LINDOMAR SOUZA ANGELIM, MAURILHO NASCIMENTO
DOS SANTOS, JORGE FLÊMENGO ROCHA SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: WALDEATLAS DOS SANTOS
BARROS - RO0005506, JOANNES PAULUS DE LIMA SANTOS -
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RO0004244, EDMAR DA SILVA SANTOS - RO0001069
RÉU: JOSE ALVES DA COSTA JUNIOR, IZANEIDE DA LUZ
GUIMARAES
Advogado do(a) RÉU: OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO RO0003567
Advogado do(a) RÉU: BRENA GUIMARAES DA COSTA RO0006520
DECISÃO
Os requerentes, em sede de inicial, pediram concessão de
gratuidade judiciária e da mesma forma, em contestação, o primeiro
requerido pugnou pela benesse.
Pois bem, é pacífico que para a concessão da gratuidade judiciária
se faz necessário a comprovação da incapacidade financeira de
quem a requer nos termos dos artigos 98, 99, 373, I e II, do CPC.
Neste caminho são os precedentes do Egrégio TJ/RO:
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
TJRO.
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM..
PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA.
POSSIBILIDADE. A simples declaração de pobreza, conforme
as circunstâncias dos autos, é o que basta para a concessão do
benefício da justiça gratuita, porém, por não se tratar de direito
absoluto, uma vez que a afirmação de hipossuficiência implica
presunção juris tantum, pode o magistrado exigir prova da situação,
mediante fundadas razões de que a parte não se encontra no
estado de miserabilidade declarado. (Incidente de Uniformização
de Jurisprudência n. 0011698-29.2014.8.22.0000, Rel. Des.
Raduan Miguel Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, J. 05/12/2014).
Diante disso, fizeram prova da sua hipossuficiência financeira,
a primeira juntou documentos no id 1313638 – pág. 14/28; o
segundo, por sua vez, não fez comprovação, constando na
procuração, id 1313638 – pág. 4, a profissão de comerciante; e
o terceiro demandante é menor impúbere, recebendo pensão
por morte, id 19135900. Já o primeiro requerido, também não fez
comprovação, estando na sua procuração, id 2693207, a profissão
de administrador.
Diante disso, concedo a gratuidade judiciária para Lindomar Souza
Angelim e Jorge Flêmengo Rocha Santos. Com relação ao autor,
Maurilho Nascimento dos Santos, e ao requerido, José Alves da
Costa Júnior, por ora, deixo de analisar os pedidos, devendo,
no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem comprovação de suas
alegações sob pena de indeferimento.
O primeiro e a segunda requerida, em contestação, alegam
ilegitimidade passiva da segunda demandada para figurar no
polo passivo da presente, sob argumento de ser tão somente
proprietária do veículo envolvido no acidente, não tendo nenhuma
ligação com os fatos.
A preliminar suscitada deve ser afastada. O fato de apenas ser
proprietária do veículo é justificativa suficiente para estar no polo
passivo da demanda, pois tem relação jurídica com o bem envolvido
na situação fática descrita.
Ademais, não se deve confundir a condição da ação, no caso
legitimidade passiva, de figurar na demanda com a questão de
responsabilização decorrente de condenação, pois esta será
verificada no MÉRITO, no qual a parte requerida em atenção aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem
como da eventualidade, poderá arguir toda a matéria de defesa.
Portanto, uma não impede a outra.
Os requeridos fazem denunciação à lide de BRAIAN ADRIÃO
ANGELIM e MARINEZ BANDEIRA ADRIÃO, alegando que o
primeiro era condutor da motocicleta envolvida no acidente de
trânsito que deu ensejo a esta e, ainda, a segunda é proprietária
do bem.
Depreende-se do contexto dos autos, quer da inicial, quer dos
documentos juntados, como, por exemplo, autuação de inquérito, id
1313643 – pág. 2, que o primeiro litisdenunciado tem envolvimento
com o acidente, sendo o condutor, bem como o veículo pertence à
segunda denunciada, sua genitora. Diante disso, acolho a preliminar
e determino a inclusão dos litisdenunciados ao polo passivo desta
demanda.
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Por fim, defiro o pedido formulado no id 19202371 – pág. 2 pelo
primeiro requerido, devendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar
os vídeos do momento do acidente em mídia digital junto à CPE.
Diante disso, DETERMINO À CPE:
1 – Inclua no polo passivo desta demanda os litisdenunciados,
BRAIAN ADRIÃO ANGELIM e MARINEZ BANDEIRA ADRIÃO;
2 – Cite-se os litisdenunciados com as advertências constantes nos
artigos 344, 336 e 319 do CPC;
3 - Havendo contestação com assertivas preliminares e
apresentação de documentos, abre-se vistas dos autos aos
AUTORES para réplica;
4 – Intime-se MAURILHO NASCIMENTO DOS SANTOS e JOSÉ
ALVES DA COSTA JUNIOR para, no prazo de 5 (cinco) dias,
apresentarem comprovação acerca de sua hipossuficiência para fins
de concessão de gratuidade judiciária, sob pena de indeferimento;
5 – Intime-se JOSÉ ALVES DA COSTA JUNIOR para, no prazo de
5 (cinco) dias, apresentar os vídeos do momento do acidente em
mídia digital junto à CPE; Com a juntada, intime-se os AUTORES,
para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação;
6 – Manifestem-se os REQUERIDOS, no prazo de 5 (cinco) dias,
acerca dos documentos de id’s 19118889, 19118896 e 19589315
juntados pelos AUTORES;
7 – Abre-se vistas ao Ministério Público para manifestação.
Ficam os autores, desde já, intimados do inteiro teor desta, por
meio de seu advogado.
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 MANDADO:
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 248 do CPC,
para as partes requeridas, observando o seguinte endereço para o
seu cumprimento:
Nome: BRAIAN ADRIÃO ANGELIM
Endereço: Rua Feijó, 9107, Bairro Nacional, Porto Velho – RO,
CEP 76802-313.
Nome: MARINEZ BANDEIRA ADRIÃO
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 5473, apto. 07, Bairro Jardim
Eldorado, Porto Velho – RO, CEP 76811-776.
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, terça-feira, 24 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7001878-24.2015.8.22.0001
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JONES RENE BASTOS DE ALBUQUERQUE
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAURA CRISTINA LIMA DE
SOUSA - RO6666
EXECUTADO: FRUTOS DA TERRA LTDA - EPP
SENTENÇA
Retifique-se a classe processual para execução de título judicial.
JONES RENE BASTOS DE ALBUQUERQUE promoveu o presente
ação de execução de título judicial em desfavor de FRUTOS DA
TERRA LTDA. - EPP perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Porto
Velho/RO.
Compulsando os autos, verifica-se pelo ID 13897578 (DJE) e ainda
via AR ID 19426453 (mudou-se) que o exequente foi intimado para
manifestar-se a respeito do prosseguimento do feito, requerendo
as diligências necessárias a satisfação da obrigação, mas restou
inerte.
Com isso, cumpriu-se os termos do artigo 485, § 1º, do CPC/2015,
sendo possível a extinção do feito por desídia da parte, eis que ante
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a desatualização de seu endereço perante o Juízo (vide retorno de
correspondência), considera-se válida a expedição de intimação
pessoal para dar andamento no feito no prazo de 05 (cinco) dias.
Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia:
“Apelação Cível. Busca e apreensão. Extinção do processo
sem julgamento do MÉRITO. Abandono processual. Intimação
pessoal. Mudança de endereço. Intimação no endereço fornecido
na petição inicial. Recurso não provido. Extingue-se o processo
sem julgamento do MÉRITO, com fundamento no art. 267, III, do
CPC, se, devidamente intimado pessoalmente a dar andamento
ao feito, no prazo de 48 horas, o autor deixar transcorrê-lo sem
nenhuma manifestação. Considera-se válida a intimação via
AR, para fins de aplicação do art. 267, parágrafo único, do CPC,
quando a carta não foi entregue em razão do autor ter mudado de
endereço, sem a devida informação nos autos. Exegese do art.
238, parágrafo único, do CPC.” (Apelação, Processo nº 000246814.2015.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes,
Data de julgamento: 08/03/2018) (Grifei).
No mesmo sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“STJ. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO. INTIMAÇÃO POR CARTA. MUDANÇA DE
ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO.
VALIDADE. 1. A jurisprudência do STJ reputa possível promover
a intimação do autor para dar andamento ao processo por carta
registrada, desde que não haja questionamento acerca do efetivo
recebimento do comunicado e que tal providência tenha sido
requerida pelo réu. Precedentes. 2. Na hipótese de mudança
de endereço pelo autor que abandona a causa, é lícito ao juízo
promover a extinção do processo após o envio de correspondência
ao endereço que fora declinado nos autos. 3. O Código de Ética
da OAB disciplina, em seu art. 12, que “o advogado não deve
deixar ao abandono ou ao desamparo os feitos, sem motivo justo
e comprovada ciência do constituinte”. Presume-se, portanto, a
possibilidade de comunicação do causídico quanto à expedição da
Carta de Comunicação ao endereço que ele mesmo se furtara de
atualizar no processo. 4. A parte que descumpre sua obrigação
de atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC,
não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa
omissão. Se a correspondência enviada não logrou êxito em
sua comunicação, tal fato somente pode ser imputado à sua
desídia. 5. Recurso especial improvido.” (STJ - REsp: 1299609 RJ
2011/0305628-7, Relª Minª ANDRIGHI, Nancy, julg. 16/8/2012, T3
- Terceira Turma, pub. DJe 28/8/2012). (Grifei).
Frisa-se, novamente que, a parte exequente não comunicou
ao Juízo qualquer modificação temporária e/ou definitiva de
endereço, sendo certo que flui os prazos a partir da juntada aos
autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço.
Ressalto que a inércia/desídia da parte exequente para dar
andamento normal ao feito acarreta a extinção do feito, pois não
promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia, configurando
sua desídia e consequente, abandono da causa, nos termos do
artigo 485, inciso III, do NCPC.
Diante do exposto, JULGO extinto o feito, sem julgamento de
MÉRITO, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso
III, do NCPC.
Custas de Lei em conformidade com a SENTENÇA de conhecimento
pela parte executada.
Em caso de reiteração de pedido/reingresso da demanda, fica o
presente juízo prevento, nos termos do artigo 286, inciso II, do
NCPC.
Com o trânsito em julgado, pagas as custas ou inscritas em
Dívida Ativa e Protesto em caso não pagamento, o que deverá ser
certificado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 27 de julho de 2018.
Rosimeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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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
Processo: 7029754-80.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: EDIMAQ EMPRESA DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE MAQ LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704
EXECUTADO: RAIMUNDO DA SILVA CUNHA
Advogado do(a) EXECUTADO:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 6ª
Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais, sito à Rua Quintino
Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, conforme
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 12 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 24/09/2018 Hora: 09:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7039523-49.2016.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: MOACIR OSCAR SCHNEIDER RO206-B, STEFFANO JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES RO0001336
RÉU: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA., MASTTER MOTO
COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA
Advogado do(a) RÉU: MARCUS FILIPE ARAUJO BARBEDO RO0003141
Advogado do(a) RÉU: JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO0001529
DECISÃO
JOSE CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA interpôs embargos de
declaração contra a SENTENÇA de ID 18299869, com alegação
de omissão e obscuridade ante a responsabilidade das requeridas.
Alega que a DECISÃO in contesti reconheceu a culpa das requeridas,
condenando-as, mas não ficando claro se a responsabilidade era
solidária ou individualizada, tanto ao que tange ao pagamento dos
danos morais sofridos, quanto ao pagamento de custas, despesas
e honorários.
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
O prazo para interpor embargos de declaração consoante teor
do artigo 1.023 do CPC é de cinco dias a contar da intimação da
DECISÃO impugnada, verbis:
Art. 1.023. 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.
Os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente,
razão pela qual os recebo.
Conheço os embargos, na forma do artigo 1.022, I, do Código
de Processo Civil, e acolho-o parcialmente pelos seguintes
fundamentos.
Os embargos de declaração têm a FINALIDADE de esclarecer,
tornar clara a DECISÃO, sem lhe modificar, em princípio, sua
substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente
devem afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer
obscuridades porventura encontradas na DECISÃO.
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Excepcionalmente poderá haver efeitos infringentes nos embargos,
nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do artigo 1.022, a alteração do julgado seja
consequência inarredável da correção do referido vício, bem como,
nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto que, por si
só, sejam suficientes para a inversão do julgado. Precedentes: STJ
EDcl 11.760; Al 495.880.
Noto que comporta melhor esclarecimento na parte dispositiva
da SENTENÇA quanto a solidariedade da responsabilidade das
requeridas.
A SENTENÇA de ID 18299869 assim dispôs:
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 389 do CC, art. 6º,
incisos VI e VIII e art. 14, ambos do CDC, bem como art. 5º, X
da CF, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por
JOSÉ CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA para DETERMINAR que
as requeridas MASTTER MOTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E
MOTOS LTDA. e MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA Paguem
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título dos reconhecidos
danos morais, acrescidos de juros legais, simples e moratórios,
de 1% (um por cento) ao mês, bem como correção monetária, a
partir da presente condenação (Súmula n. 362, Superior Tribunal
de Justiça);
(…)
Arcará a requerida, com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que fixo
em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º do NCPC.
Acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para reconhecer a omissão e alterar a SENTENÇA
embargada nos seguintes termos:
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 389 do CC, art. 6º,
incisos VI e VIII e art. 14, ambos do CDC, bem como art. 5º, X
da CF, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por
JOSÉ CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA para DETERMINAR que
as requeridas MASTTER MOTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E
MOTOS LTDA. e MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA paguem,
solidariamente, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título
dos reconhecidos danos morais, acrescidos de juros legais,
simples e moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, bem como
correção monetária, a partir da presente condenação (Súmula n.
362, Superior Tribunal de Justiça);
(…)
Arcarão as requeridas, solidariamente, com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte
contrária, que fixo em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º
do NCPC.
No mais, persiste a SENTENÇA nos termos do que foi lançada.
Publique-se, intime-se e procedam-se as anotações necessárias.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº:7044126-34.2017.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: JOSE FELICIANO CORREA NETO
Advogado do(a) AUTOR: SERGIO CARLOS RODRIGUES DOS
SANTOS - RO000317B
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
DECISÃO / ALVARÁ JUDICIAL Nº 327/2018-GAB
Atenta e atendendo ao pedido de ID19650375, EXPEÇO o
competente alvará em favor do exequente e/ou de seu(s)
advogado(s) constituído(s) para levantamento/transferência do
montante de R$ 4.057,26 (quatro mil e cinquenta e sete reais e
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vinte e seis centavos) depositados em juízo (Banco: CEF; agência/
operação: 2848/040/01673417-9), com as devidas correções/
rendimentos/atualizações monetárias. (Obs.: Zerar e Encerrar a
Conta Judicial).
A presente DECISÃO /SENTENÇA SERVIRÁ como ALVARÁ
JUDICIAL com validade de 30 (trinta) dias (art. 447 das Diretrizes
Gerais Judiciais), a contar da publicação da presente, e poderá ser
em favor de:
FAVORECIDO: SERGIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 113.360.482-04, JOSE FELICIANO CORREA NETO CPF:
013.255.602-27, por intermédio do(a) Advogado do(a) AUTOR:
SERGIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - RO000317B.
Recomendo que a parte interessada imprima esta DECISÃO e
desloque-se à agência da Caixa Econômica Federal (agência:
2848), localizada na avenida “Nações Unidas”, nesta urbe, portando
documentos de identificação.
Em caso de vencimento do prazo do alvará judicial, deverá ser
expedido novo alvará, mediante requerimento da parte interessada,
no prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo que o levantamento será
dentro do novo período de validade do documento.
Custas finais (ID 19496383).
Após o levantamento e nada mais sendo requerido, arquive-se.
Porto Velho/RO, 26 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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) 3217-1305
Processo: 7001109-11.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: MAGDA ZACARIAS DE MATOS RO0008004, EDGAR DE MOURA LIMA - GO42239
RÉU: MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Telefone da Secretária:(69) 3217-1326
Processo nº: 7002874-22.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DON GIOVANNI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO ALEXANDRE ASSIS MOREIRA
- RO0003675
RÉU: INCHAUSTI & MASSARI LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU: CAROLINE CARRANZA FERNANDES RO0001915
SENTENÇA /ALVARÁ 310/2018-GAB
DON GIOVANNI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ajuizou a
presente ação de rescisão de contrato com devolução de valores
pagos em desfavor de INCHAUSTI & MASSARI LTDA – ME
(SUPERDREAM), ambas as partes devidamente qualificadas nos
autos.
Afirma a requerente que no final do ano de 2010 foi procurada pela
requerida que atua no ramo de limpeza e dedetização, para fazer
tais serviços em suas dependências e que foi realizado contrato
verbal em razão de que o serviço seria por tempo determinado
e por experiência, mas acabou se estendendo mesmo de forma
verbal, já que durante o período de experiência o proprietário da
requerente e o da requerida acabaram ficando amigos, o que
estreitou o relacionamento.
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Aduz que o primeiro serviço realizado foi em 11/2010 na residência
do proprietário da requerente, cujo valor foi R$180,00 (cento oitenta
reais), pago no dia 01/12/2010. Os demais foram realizados nos
estabelecimentos comerciais pelo valor de R$ 300,00 (trezentos
reais). Alega que acordaram que a requerida sempre que fosse
executar um serviço em qualquer das dependências da autora
emitisse ordem de serviço detalhando todo o local e trabalho a ser
executado, depois, com confirmação e aprovação da requerente,
fosse expedida a respectiva Nota Fiscal e ou recibo, e a requerida
recebesse o que lhe era devido, o que nunca foi feito.
Assevera que a partir de 02/2011 o proprietário da requerida
passou a utilizar os serviços da requerente, consumindo alimentos,
bebidas e recepcionando seus clientes, passando os pagamentos
dos serviços por ele realizados a serem através de permuta. Havia
o consumo e era expedido o Cupom Fiscal que era assinado por
ele ou por quem ele autorizasse, para posterior confronto com as
Notas Fiscais ou recibos que nunca ocorreu.
Afirmou ainda que, próximo ao final do ano de 2014, a requerente
foi procurada pela gerente da requerida comunicando que faria na
DON GIOVANNI a festa de confraternização mas o proprietário da
requerente decidiu rescindir o contrato feito com a requerida, pois
naquela data a requerida já devia muito à requerente em razão dos
consumos feitos.
Após, o proprietário da requerida teria enviado planilha contendo o
quantitativo e o valor dos serviços que foram prestados de 2011 a
2014, bem como os valores do que foi consumido por ele ou pelas
pessoas por ele autorizadas no mesmo período, todavia alega
que a planilha trouxe apenas o controle dele, sem documentações
comprobatórias. Induz duplicidade nas cobranças da requerida que
muitas vezes realizou várias visitas técnicas em um mesmo mês
por ineficiência do serviço prestado.
Afirma que a empresa requerida ainda deve à requerente o valor
de R$ 18.497,87 (dezoito mil quatrocentos noventa sete reais
oitenta sete centavos). Informa que recebeu notificação do 1º
Tabelionato de Protestos de Títulos e Documentos de Porto VelhoRO, comunicando a apresentação de duplicata, com prazo para o
seu pagamento, sob pena de ser efetivado o protesto da mesma. A
requerente se recusou a pagar em razão da certeza de nada dever
à requerida, e que ao contrário, era a requerente a verdadeira
credora. Assim, seu nome restou protestado.
Alega que em virtude do protesto sofreu abalo de crédito nunca
ocorrido em sua atuação empresarial, sendo que tentou adquirir
alguns produtos de uma vinícola nova no mercado, e para sua
surpresa teve o crédito negado, bem como procurou um dos
bancos com os quais trabalha para aumentar o limite do cheque
especial para tais aquisições, e não teve como fazer isto em razão
do tal protesto indevido que foi feito pela requerida.
Ao final requereu a concessão de tutela antecipada a fim de
que fosse determinada a suspensão dos efeitos do protesto. No
MÉRITO, requereu a condenação da requerida ao pagamento dos
valores por ela devidos, indenização por danos morais, declaração
de inexigibilidade do título, reconhecendo sua nulidade e cancelando
o protesto lavrado.
Juntou documentos (ID 833587 a 833691).
Concedida a tutela antecipada no ID 963058.
Devidamente citada, a requerida contestou (ID 1227431) arguindo
preliminarmente inépcia da inicial por ausência de pedido certo
e determinado e porquê dos fatos não decorre logicamente a
CONCLUSÃO.
No MÉRITO, confirmou que firmou com a parte autora contrato
verbal a ser realizado de forma permanente que começou um pouco
antes do informado pela requerente, sendo de 2009 a 2014 de
forma ininterrupta. Detalhou os períodos em que realizou serviços
em cada um dos estabelecimentos da parte autora, inclusive na
residência do seu sócio administrador.
Afirma que a partir de dezembro de 2012 ajustaram que a
requerida poderia consumir refeições nos estabelecimentos da
autora, sendo que os pagamentos reciprocamente devidos seriam
objeto de encontro de contas e pagamento pela parte responsável
de saldo devedor a ser apurado. Juntou demonstrativo dos
serviços prestados e consumo realizado nos estabelecimentos
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da requerente, apurando saldo devedor da parte autora de R$
8.392,46 (oito mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e
seis centavos).
Aduz que a requerente não apresentou os cupons fiscais
comprobatórios dos consumos realizados na petição inicial,
precluindo o seu direito de apresentá-lo, e ainda, argumentou que
o ônus da prova é da parte autora.
Impugnou as alegações de cobranças indevidas em duplicidade
sob a alegação de que o ajuste entre as partes era de cobrança
mensal pelos serviços prestados em cada estabelecimento, logo, o
número de visitas mensais não influenciou no valor cobrado.
Assevera que a cobrança realizada pela requerida revestiu-se de
legalidade e espelha o valor comprovadamente devido pela autora
que se manteve inerte quando intimada do apontamento a protesto;
que, portanto, não há que se falar em ato antijurídico e dano moral
por ela sofrido com o protesto do título colocado em cobrança,
muito menos em nexo causal e obrigação de indenizar.
Esclarece que o valor cobrado mensalmente era de R$ 300,00
(trezentos reais) e que a partir de 10/2013 passou a ser de R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais).
Requereu a extinção do processo em razão da inépcia da petição
inicial e caso não admitida, a improcedência da ação. Juntou
documentos (ID 1227446 a 1227753).
Aportou-se réplica onde ratificou os termos da inicial (ID 1318160).
Em DECISÃO saneadora forma afastadas as preliminares e
oportunizada a produção de provas (ID 1528377).
A requerida pugnou pela produção de prova testemunhal (ID
1690629).
A requerente pugnou pela produção de prova testemunhal e
documental, bem como pela designação de audiência (ID 1739370).
Audiência de conciliação infrutífera (ID 3694757), com solicitação
das partes, deferida pelo juízo, para apresentarem rol de
testemunhas em 15 dias.
A parte autora informou a impossibilidade do sócio administrador
da empresa requerente em comparecer à audiência por motivos de
saúde (ID 3991534).
A parte requerida apresentou rol de testemunhas (ID 4012885).
Realizada audiência (ID 6196677), foi determinada a produção
de prova pericial a fim de apurar os créditos e débitos existentes
entre as partes; apontar a existência de eventual cobrança em
duplicidade; proceder a compensação entre os créditos e débitos.
Sobreveio laudo pericial (ID 6469165) onde foi apurado
detalhadamente os créditos entre as partes de acordo com
as alegações e documentos apresentados, que, realizada a
compensação, resultou em um crédito de R$ 1.905,09 (hum mil,
novecentos e cinco reais e nove centavos) a favor da parte autora
(ID 6469384 – Pág. 11).
O perito judicial requereu a liberação de alvará referente aos
honorários periciais depositados (ID 6472188).
A parte requerida requereu que fosse reconhecida a preclusão
do direito da autora de juntar aos autos os documentos que
apresentou com a petição constante no ID 6258005, que deveriam
ser desentranhados do processo eletrônico e desconsiderados no
que se refere à perícia realizada.
Instadas a se manifestar sobre o laudo pericial apresentado, a
parte requerida alegou que a perícia foi realizada com base em
documentos extemporâneos, impugnando novamente sua juntada
sob alegada preclusão. Impugnou o laudo por incluir em seu cálculo
8 (oito) notas de consumo ilegíveis, consideradas pelo preço médio
do consumo obtido pelas demais notas, afirmando que deveriam
ser estas excluídas do cálculo. Contesta também algumas notas
apresentadas sob a justificativa de estarem ilegíveis, de haver
consumo ilegível, sem assinatura, e documentos que não identificou
nos autos (ID 6761903).
A parte autora se manifestou sobre o laudo apontando que os
valores são bem menores que os apontados na inicial e que
mesmo assim a requerida age de má-fé impugnando as notas
apresentadas e que já constavam em planilha apresentada na
peça vestibular (ID 6767237).
A parte requerida apresentou os cálculos que entendeu como
devidos (ID 8931751), seguidos de manifestação do expert (ID
14224852).
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O perito afirmou que requereu a autora a documentação original
para que fosse possível apurar os valores devidos a cada uma
das partes. De 119 notas, 8 notas encontram-se ilegíveis, porém
assinadas pela requerida. Portanto, a média é a forma correta para
auferir valores. Assim, entendeu o perito por incluí-las pelo valor
médio que apurou de cada cupom fiscal. Quanto ao seu argumento
de apresentação das notas como prova pericial extemporânea, o
perito requereu as notas originais que são as constantes dos autos.
Anexou as notas fiscais impugnadas pela requerida (ID 14224852
a 14224857 – Pág. 10).
A requerente reitera sua concordância com o laudo pericial (ID
18139370) e a requerida reiterou suas impugnações às notas
apresentadas e à média de cálculo utilizada em relação às notas
ilegíveis (ID 18416779).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Passo a Decidir.
I – DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO
Vislumbro que há elementos processuais suficientemente
inequívocos a ensejar convencimento do juízo, mormente a
possibilitar o seu julgamento no estado em que se encontra.
Neste caminho, é o que direciona a jurisprudência, vejamos:
“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).
Noutro ponto, deve-se registrar que as partes já produziram todas
as provas que entenderam conveniente.
II – DO MÉRITO
Por verificar a presença dos pressupostos processuais de
constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de
reunidas às condições da ação, passo ao exame de MÉRITO.
Analisando os documentados acostados nos autos, verifico que
procede as alegações das partes no que se refere à celebração de
contrato verbal para a prestação de serviços de mútuos que seriam
compensados mediante comprovação dos gastos de ambas.
Contudo, as partes não conseguiram acordar sobre o montante
da dívida e sobre quem teria saldo contra a outra. A parte autora
apontou na inicial que tinha um crédito de R$ 18.497,87 (dezoito
mil quatrocentos noventa sete reais oitenta sete centavos). Já a
requerida arguiu que a requerente lhe devia R$ 8.392,46 (oito mil,
trezentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos).
Diante da comprovação dos fatos, e detectando que o ponto
controvertido dizia a respeito de valores, foi determinada perícia
judicial para apuração dos créditos e débitos existentes entre as
partes; apontar a existência de eventual cobrança em duplicidade;
proceder a compensação entre os créditos e débitos.
- DA EXISTÊNCIA DE EVENTUAL COBRANÇA EM DUPLICIDADE
A parte autora alegou que a requerida teria realizado várias visitas
técnicas em um mesmo mês em seus estabelecimentos, o que
teria resultado em cobranças em dobro. A requerida afirmou que a
cobrança era feita por mês e por estabelecimento, e não por visitas,
que eram realizadas de acordo com a necessidade.
Em perícia judicial não foi verificada cobrança em duplicidade
conforme ID 6469384 – Pág. 10.
- DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS E DÉBITOS EXISTENTES
ENTRE AS PARTES
O perito analisou os documentos acostados aos autos bem como
alegações das partes, totalizando 110 (cento e dez) ordens de
serviço apresentados pela parte requerida, sendo que 07 (sete)
não eram válidas por falta de ciência da requerente. De outra
feita, analisou-se 119 (cento e dezenove) notas de consumo
apresentadas pela parte autora, das quais 8 (oito) estavam ilegíveis
porém assinadas por representante da requerida.
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Desta forma, foram calculados os créditos e débitos existentes
entre as partes. Contudo, a parte requerida impugnou por diversas
vezes as notas de consumo apresentadas sob a alegação,
primeiramente, de preclusão por não terem sido apresentadas com
a petição inicial.
Embora a apresentação não tenha sido no primeiro momento
como de regra, na inicial foi apresentado demonstrativo do débito,
e ainda, foi exposto pela parte requerente a dificuldade em juntar
um volume muito grande de documentos bem como a preocupação
com a qualidade por serem cupons fiscais antigos, comprometendose a apresentar os originais ao juízo para conferência. Ainda, na
DECISÃO saneadora foi oportunizada a produção de provas (ID
1528377). Desta forma, não há que se falar em preclusão. Ademais
deve prevalecer o princípio da busca real dos fatos e o perito pode
requisitar todos os documentos que se fizerem necessários para a
realização dos trabalhos.
A requerida impugnou o laudo por incluir em seu cálculo 8 (oito)
notas de consumo ilegíveis, consideradas pelo preço médio do
consumo obtido pelas demais notas, afirmando que deveriam ser
estas excluídas do cálculo.
As notas realmente estavam ilegíveis como dito pelo expert,
contudo, sua atitude em inseri-las no cálculo, com valor ponderado
pela média dos consumos realizados, foi escorreita.
Os cupons fiscais, em decorrência da qualidade do papel e
impressão, têm um prazo curto de durabilidade, ocorrendo
normalmente a perda de informações com o passar dos anos. Em
que pese as partes terem dado causa a todo o tumulto ante a falta
de cuidado na realização do contrato, não pode ser desconsiderado
um consumo realizado, com assinatura da requerida, apenas
porque não está perfeitamente legível as informações, sob pena de
ocasionar enriquecimento ilícito da requerida. Por isso a conduta
do perito está em conformidade com o direito como previsto pelo
Código Civil:
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
CONCLUSÃO do contrato, como em sua execução, os princípios
de probidade e boa-fé.
Contesta também algumas notas apresentadas sob a justificativa
de estarem ilegíveis, de haver consumo ilegível, sem assinatura,
e documentos que não identificou nos autos, contudo o perito
apresentou as notas fiscais impugnadas pela requerida nos ID’s
14224852 a 14224857 – Pág. 10, demonstrando a inadmissibilidade
das alegações.
- DA COMPENSAÇÃO ENTRE OS CRÉDITOS E DÉBITOS
A apuração de créditos/débitos chegou ao valor de R$ 23.100,00
(vinte e três mil e cem reais) devido à requerida e R$ 24.487,33
(vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e três
centavos) devido à requerente (ID 6469384 – Pág. 4 e 8).
Desta forma, é possível a compensação das dívidas como reza o
Código Civil:
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e
devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde
se compensarem.
Com a compensação, está extinta a dívida da requerente com
a requerida, e a requerida permanece com a obrigação, mas no
valor de R$ 1.905,09 (um mil novecentos e cinco reais e nove
centavos).
- DO DANO MORAL
A requerente arguiu que quando recebeu a notificação do 1º
Tabelionato de Protestos de Títulos e Documentos de Porto VelhoRO, comunicando a apresentação de duplicata, recusou-se a pagar
em razão da certeza de nada devia à requerida, e que ao contrário,
era a requerente a verdadeira credora.
Alegou que em virtude do protesto sofreu abalo de crédito nunca
ocorrido em sua atuação empresarial, sendo que tentou adquirir
alguns produtos de uma vinícola nova no mercado, e para sua
surpresa teve o crédito negado, bem como procurou um dos bancos
com os quais trabalha para aumentar o limite do cheque especial
para tais aquisições, e não teve como fazer isto em razão do tal
protesto indevido que foi feito pela requerida.
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Destarte, a conduta da empresa requerida, com o protesto indevido
do título descrito na exordial, configura ato ilícito, consoante
inteligência dos arts. 186 e 187 do Código Civil, ensejando, pois,
a obrigação de indenizar, nos exatos termos do art. 927, caput, do
mesmo diploma legal.
Assim, de rigor também o acolhimento do pedido indenizatório,
com a condenação da requerida à reparação dos danos morais
experimentados pela autora, decorrente de abalo de crédito,
consoante entendimento jurisprudencial assente:
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO
MORAL REFLEXO. PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-GERENTE
COM NOME INDEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE
INADIMPLENTES. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO À SOCIEDADE.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PESSOA JURÍDICA.
ABALO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO IN RE
IPSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA À
HONRA OBJETIVA. 1. O dano moral reflexo, indireto ou por
ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador
de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o
direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um
vínculo direto. Precedentes. 2. A Súmula 227 do STJ preconiza
que a pessoa jurídica reúne potencialidade para experimentar dano
moral, podendo, assim, pleitear a devida compensação quando for
atingida em sua honra objetiva. 3. No caso concreto, é incontroversa
a inscrição indevida do nome do sócio-gerente da recorrente
no cadastro de inadimplentes, acarretando a esta a negativa de
empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Assim, ainda que a
conduta indevida da recorrida tenha atingido diretamente a pessoa
do sócio, é plausível a hipótese de ocorrência de prejuízo reflexo
à pessoa jurídica, em decorrência de ter tido seu crédito negado,
considerando a repercussão dos efeitos desse mesmo ato ilícito.
Dessarte, ostenta o autor pretensão subjetivamente razoável, uma
vez que a legitimidade ativa ad causam se faz presente quando o
direito afirmado pertence a quem propõe a demanda e possa ser
exigido daquele em face de quem a demanda é proposta. 4. O
abalo de crédito desponta como afronta a direito personalíssimo - a
honradez e o prestígio moral e social da pessoa em determinado
meio - transcendendo, portanto, o mero conceito econômico de
crédito. 5. A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido
de que o dano moral direto decorrente do protesto indevido de
título de crédito ou de inscrição indevida nos cadastros de maus
pagadores prescinde de prova efetiva do prejuízo econômico, uma
vez que implica “efetiva diminuição do conceito ou da reputação
da empresa cujo título foi protestado”, porquanto, “a partir de um
juízo da experiência, [...] qualquer um sabe os efeitos danosos que
daí decorrem” (REsp 487.979/RJ, Rel. Min. RUY ROSADO DE
AGUIAR, DJ 08.09.2003). 7. Não obstante, no que tange ao dano
moral indireto, tal presunção não é aplicável, uma vez que o evento
danoso direcionou-se a outrem, causando a este um prejuízo direto
e presumível. A pessoa jurídica foi alcançada acidentalmente, de
modo que é mister a prova do prejuízo à sua honra objetiva, o que
não ocorreu no caso em julgamento, conforme consignado no
acórdão recorrido, mormente porque a ciência acerca da negação
do empréstimo ficou adstrita aos funcionários do banco. 8. Recurso
especial não provido. (STJ - REsp: 1022522 RS 2008/0009761-1,
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
25/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
01/08/2013).
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (súmula 227 do STJ),
desde que demonstre que sua honra objetiva foi atingida a tal ponto
de gerar abalo de crédito. A repercussão prejudicialmente moral,
nos casos como o do protesto indevido, resultando em abalo de
crédito, é presumida.
É inegável o dever de indenizar os danos morais narrados na
exordial. Sendo assim, levo em consideração os postulados
normativos da razoabilidade e da proporcionalidade, de tal modo
que não seja uma quantia irrisória, ou exagerada, mas o suficiente
para desestimular e castigar a conduta do ofensor e assim mitigar
a dor psicológica do ofendido.
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Nesse passo, considerando as circunstâncias e peculiaridades
do caso, entendo razoável a aplicação dos danos morais no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que cumpre, com
razoabilidade, a sua dupla FINALIDADE, isto é, a de punir o ofensor
pelo ilícito cometido e, de outro lado, a de reparar a vítima pelo
sofrimento moral experimentado.
- ALVARÁ
Ainda, atendendo ao pedido de ID 6472188 – Pág. 1, EXPEÇO o
competente alvará em favor do perito Urbano De Paula Filho para
levantamento/transferência do montante de:
a) R$ 557,85 (quinhentos e cinquenta e sete reais, oitenta e cinco
centavos) depositados em juízo (Banco: CEF; agência/operação:
2848/040/01634801-5), com as devidas correções/rendimentos/
atualizações monetárias. (Obs.: Zerar e Encerrar a Conta
Judicial).
b) R$ 557,85 (quinhentos e cinquenta e sete reais, oitenta e cinco
centavos) depositados em juízo (Banco: CEF; agência/operação:
2848/040/01634838-4), com as devidas correções/rendimentos/
atualizações monetárias. (Obs.: Zerar e Encerrar a Conta
Judicial).
A presente DECISÃO SERVIRÁ como ALVARÁ JUDICIAL com
validade de 30 (trinta) dias (art. 447 das Diretrizes Gerais Judiciais),
a contar da publicação da presente, e poderá ser em favor de:
FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES, brasileiro,
casado, Contador CRC-RO 2.248/O-8, portador do CPF-MF.
408.713.713-91.
Recomendo que a parte interessada imprima esta DECISÃO e
desloque-se à agência da Caixa Econômica Federal (agência:
2848), localizada na avenida Nações Unidas, nesta urbe, portando
documentos de identificação.
Em caso de vencimento do prazo do alvará judicial, deverá ser
expedido novo alvará, mediante requerimento da parte interessada,
no prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo que o levantamento será
dentro do novo período de validade do documento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 186, 187, 368, 422
e 927 do CC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial formulado por DON GIOVANNI COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA para:
a) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida;
b) DECLARAR a inexistência de débito da DON GIOVANNI
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA perante a INCHAUSTI &
MASSARI LTDA – ME (SUPERDREAM) pelo contrato verbal objeto
deste processo;
c) DETERMINAR o CANCELAMENTO do protesto lavrado no
1º Tabelionato de Protestos de Títulos e Documentos de Porto
Velho-RO sob Livro 2258, folha 189, termo 520732 no valor de
R$ 8.392,46 (oito mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta
e seis centavos), com ônus a Requerida, podendo a Requerente
diligenciar para o cumprimento trazendo aos autos os valores
pertinentes para fim de ressarcimento pela requerida;
d) DETERMINAR que a requerida pague o valor de R$ 1.905,09
(um mil novecentos e cinco reais e nove centavos), a título de
perdas e danos, acrescidos de juros legais, simples e moratórios,
de 1% (um por cento) ao mês, bem como correção monetária, a
partir da data da citação;
e) DETERMINAR que a requerida pague o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título dos reconhecidos danos morais, acrescidos
de juros legais, simples e moratórios, de 1% (um por cento) ao mês,
bem como correção monetária, a partir da presente condenação
(Súmula n. 362, Superior Tribunal de Justiça).
Resta resolvida a fase de conhecimento, com resolução do
MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Arcará a requerida, com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que fixo
em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do
NCPC.
Na hipótese de interposição de recurso de apelação, proceda a
secretaria ao cumprimento do estabelecido no art. 1.010, §§1º, 2º e
3º do Código de Processo Civil.

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

A guia para pagamento das custas poderá/deverá ser gerada pelo
endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/ pages/custas/
custasInicio.jsf.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº: 7040121-66.2017.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: EDIMAQ EMPRESA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
DE MAQ LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE CAMARGO - RO0000704
RÉU: WILLIAN MAX DE SOUZA - ME
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Cuida-se de cumprimento de SENTENÇA.
Altere-se a classe processual.
Fica INTIMADA a parte devedora, por meio de seu advogado, a
fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação,
adimplindo o montante da condenação, corrigido e atualizado nos
termos da SENTENÇA, sob pena de aplicação de honorários em
execução e multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do CPC.
Advirta-se, desde já, a parte executada de que eventuais
impugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no
prazo de 15 (quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar
especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos
com os documentos que se fizerem necessário à demonstração
do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da
impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, do CPC.
Havendo impugnação, fica INTIMADA a parte exequente para
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA,
no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, certifique-se
nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o que deverá
ser certificado, fica INTIMADA a parte exequente para, no prazo de
05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosseguimento
normal ao feito, observando a ordem preferencial disposta no art.
835 do CPC.
Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial em
nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração
autorizar) para levantamento dos valores com juros/correções/
rendimentos, sob pena de envio dos respectivos valores depositados
na conta judicial para a conta centralizadora. (Obs. Aguarde-se, em
cartório, o decurso do prazo de vencimento do alvará).
Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte exequente,
por meio de seu(s) advogado(s), para informar a satisfação do
crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de aceitação dos valores depositados como sendo o
pagamento integral da obrigação.
Por fim, mantendo-se inerte a parte exequente, envie-me os autos
conclusos para SENTENÇA de extinção.
SIRVA A PRESENTE COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA(S)
PARTE(S) EXECUTADA(S), observando-se o(s) seguinte(s)
endereço(s) para localização:
Nome: WILLIAN MAX DE SOUZA - ME
Endereço: Avenida Calama, 7583, - de 7443 a 8083 - lado ímpar,
Planalto, Porto Velho - RO - CEP: 76825-481; Rua Maringá, 2058,
Bairro Marcos Freire, Porto Velho - RO - CEP: 76814-018.
Expeça-se o necessário.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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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) 3217-1305
Processo: 7002258-13.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA SALOME DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: BRUNA DUARTE FEITOSA DOS
SANTOS BARROS - RO0006156, EZIO PIRES DOS SANTOS RO0005870
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, MARCELO RODRIGUES XAVIER - RO0002391
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº: 7051611-85.2017.8.22.0001
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE:
SERVICO
SOCIAL
DA
INDUSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JAQUELINE FERNANDES SILVA
- RO0008128, MILEISI LUCI FERNANDES - RO0003487, ELIEZER
BELCHIOR DANTAS - RO7644
EXECUTADO: ITALO FLAMMARION CORTEZ DA FONSECA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Inicialmente, por oportuno, certo é registrar que as informações
pessoais de qualquer cidadão junto aos órgãos públicos tem caráter
sigiloso. Porém, nota-se que nesta demanda já houve tentativa de
localização da parte Executada, entretanto, sem qualquer sucesso.
Logo, aceitável se mostra deferir a diligência pleiteado no id. n.
19438358.
Assim, fica AUTORIZADO ao SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL
DE RONDÔNIA, pelo prazo de 30 dias a contar da data desta
DECISÃO, a diligenciar junto ao INSS, IPEROM, DETRAN,
ELETROBRÁS, CAERD, Operadoras de telefonia, o endereço do
Executado FLAVIO SANTOS MENDONÇA.
Servindo a presente DECISÃO como oficio.
Porto Velho/RO, 29 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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
Processo: 0007131-15.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA HELENA DE MELO
Advogados do(a) EXEQUENTE: CASIMIRO ANCILON DE
ALENCAR NETO - RO0004569, GUSTAVO MARCEL SARMENTO
DUARTE - RO0006165
EXECUTADO: OI / SA
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCELO LESSA PEREIRA
- RO0001501, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO
- RO0000635, AMANDA GESSICA DE ARAUJO FARIAS RO0005757, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO - RO0004240
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INTIMAÇÃO
Fica a parte exequente, por seu patrono, no prazo de 15 (quinze)
dias, intimada para manifestar-se sobre a impugnação ao
cumprimento de SENTENÇA.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7024433-98.2016.8.22.0001
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: GOIANY SANTANA FRUTUOSO CERQUEIRA
SALDANHA
Advogado do(a) EXEQUENTE: HENRY RODRIGO RODRIGUES
GOUVEA - RO000632A
EXECUTADO: MBM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
DESPACHO
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, quanto ao
BACENJUD, fica esta intimada para que, no prazo de 15 dias,
proceda ao prévio recolhimento das custas de cada diligência
requerida, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016, sob
pena de extinção do processo por ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
No mais, defiro o pedido de penhora do imóvel, indicado na certidão
de inteiro teor de ID 16716826, devendo a CPE lavrar o respectivo
termo de penhora, ficando a executada como depositário fiel, bem
como expeça-se MANDADO de penhora e avaliação do imóvel
supramencionado, devendo ser encaminhado juntamente o termo
de penhora para coleta da assinatura e intimação da executada.
Porto Velho/RO, 26 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 0018442-76.2010.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 18/07/2017 08:09:18
Requerente: BANCO GMAC S.A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE BELINATI GARCIA
LOPES - RO0004778, RICARDO ALEXANDRE PERESI SP0235156
Requerido: MIGUEL SENA FILHO
DESPACHO
Visando a melhor análise do pleito de ID 18665633, determino que a
parte autora defina exatamente sua pretensão, no prazo de 10 dias,
vez que no decurso de oito anos, vem requerendo alternadamente
ritos diferentes (ação de reintegração de posse - convertida em
execução de título extrajudicial e por fim busca e apreensão), sem
no entanto promover a citação do requerido/executado.
Porto Velho, Quinta-feira, 26 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 0011231-13.2015.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS S.A.
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO RODRIGO GOES
NICOLADELI - RO0006638, RODRIGO FRASSETTO GOES RO0006639
RÉU: SANTINA REZ AMORIM
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DECISÃO
Considerando que já decorreram mais de 90 dias, entre a data da
petição de ID 17059325 e a presente, determino que, no prazo
de 15 dias, promova a parte autora o regular andamento do feito,
manifestando-se quanto as informações apresentadas na ata de
audiência, bem como requerendo o que de direito, sob pena de
extinção.
Porto Velho/RO, 26 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7012171-48.2018.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ESTEVAO YANAMO ALVAREZ
Advogado do(a) AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA RO0002366
RÉU: MARIA HELENA DAMASCENO DE ANDRADE CHAGAS
DECISÃO
Recebo o pleito de ID 19835028, como emenda/aditamento a inicial
e determino a inclusão de MÁRIO SÉRGIO ARAÚJO DO CARMO,
brasileiro, instrutor de autoescola, RG nº 589.076 SSP/RO, CPF nº
476.436.372-53, residente à Rua Larimar, nº 8854, Bairro Socialista,
nesta cidade e comarca, no polo passivo da presente ação.
Após a efetivação do cadastro do requerido Sérgio no sistema PJE,
cite-o nos moldes do DESPACHO de ID 17286364, designando
nova audiência de conciliação com os dois requeridos e o autor.
Porto Velho/RO, 26 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7064535-65.2016.8.22.0001
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VEREDAS DO
MADEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ISRAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
- RO0007968, TIAGO BARBOSA DE ARAUJO - RO7693
EXECUTADO: ANTONIA ACIOLE BRITO, EDSON DA FONSECA
BRITO
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO
- RO0000816
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO
- RO0000816
DECISÃO
Promova o exequente o regular andamento do feito no prazo de 15
dias, requerendo o que de direito para a satisfação de seu crédito,
sob pena de extinção.
Porto Velho/RO, 27 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7054536-54.2017.8.22.0001
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
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Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: ROSINALDO ARAUJO DA ROCHA, ELDA TORRES
PASSOS FREITAS
DECISÃO
Depositado nos autos o pagamento de apenas uma diligência,
fora realizada consulta ao sistema BACENJUD, localizando vários
endereços da parte executada Elda, conforme resultado anexo.
Desta forma, manifeste-se o exequente no prazo de 05 dias, sob
pena de arquivamento.
Porto Velho/RO, 20 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326 ou (69) 3217-1327
Processo nº: 7048336-31.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
EMBRASCON
EMPRESA
BRASILEIRA
DE
CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Advogado do(a) AUTOR: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA
CECCATTO - RO0005100
RÉU: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM MEDITERRANNE
Advogado do(a) RÉU: MARCONDES DE OLIVEIRA PEREIRA RO0005877
DECISÃO
Atenta ao contexto dos autos, registra-se inicialmente que tratase os autos de ação anulatória de convenção condominial com
pedido de tutela de urgência em caráter incidental ajuizada por
EMBRASCON EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO CIVIL
LTDA. em desfavor de CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM
MEDITERRANNE, em que a parte autora busca a anulação dos
procedimentos que elegeu a nova diretoria do condomínio, bem
como suspensão dos atos até então praticados por esta nova
gestão.
Nota-se que as partes se encontram devidamente representadas.
Não há nulidades ou vícios a sanar. Não há questão processual
pendente, contudo, por não comportar o feito julgamento no estado
em que se encontra, fixo como pontos controvertidos:
1. Comprovação da regularidade dos mandatos de RONES SOUZA
CARVALHO LIMA como síndico do condomínio, até 28/07/2017;
2. Comprovação e descrição detalhada das unidades de
propriedade da parte autora até a data de 28/07/2017;
3. Comprovação da adimplência das unidades de 1 a 72 do
condomínio até 28/07/2017 (ID 14426942 – Pág. 2 – fl. 94), bem
como a adimplência ou inadimplência das mesmas unidades a
partir de 28/07/2017;
4. Comprovação de notificação, nos termos da convenção de
condomínio, dos condôminos das 72 unidades para comparecer à
assembleia, conforme cada edital de convocação, especial o de ID
14426643 (Pág. 2);
5. Comprovação da notificação, nos termos da convenção de
condomínio, dos condôminos das 72 unidades para comparecer à
assembleia, conforme edital de convocação de ID 14426600 (Pág.
2) que trata da alteração da convenção de condomínio;
No mais, ficam intimadas as partes para apresentar as provas que
pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
preclusão e julgamento antecipado da lide.
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.
Porto Velho/RO, 18 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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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
Processo: 7042356-06.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM MEDITERRANNE
Advogado do(a) AUTOR: JOSÉ BRUNO CECONELLO RO0001855
RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Advogado do(a) RÉU: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
VANDERLEI - PE0021678
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus respectivos
patronos, no prazo de 05 dias, para efetuarem o pagamento dos
honorários periciais.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7005818-94.2015.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANTONIO ABELARDO ARAUJO, IVANETE LOPES DO
CARMO
Advogado do(a) AUTOR: PAULO ROBERTO IGLESIAS ROSA RO0007167
Advogado do(a) AUTOR: PAULO ROBERTO IGLESIAS ROSA RO0007167
RÉU: W2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) RÉU: SICILIA MARIA ANDRADE TANAKA RO0005940
DECISÃO
Inerte a parte executada em efetuar ao pagamento espontâneo das
parcelas dos honorários periciais, foi determinada penhora on line,
cujo resultado foi parcialmente positivo, conforme protocolo anexo.
Embora a parte requerida tenha comprovado nos autos o pagamento
das 2 parcelas restantes, referente aos honorários periciais, os
quais foram depositados diretamente na conta bancária do perito,
conforme comprovante de IDS 19829160 e 19829172, quando do
pagamento já tinham sido bloqueados os mesmos valores, levando
em consideração a inexistência de compração nos autos em tempo
hábil.
Desta forma, intime-se o perito para a imediata entrega do
laudo pericial, considerando o recebimento de mais de 50% dos
honorários periciais em sua conta bancária.
Outrossim, informe, a requerida, dados bancários para a devolução
dos valores penhorados, mediante transferência, no prazo de 5
dias, o que desde já defiro.
Porto Velho/RO, 25 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7016490-59.2018.8.22.0001
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: GLEICIELI VITÓRIA AMARAL DA COSTA
Advogados do(a) EXEQUENTE: OCTAVIA JANE LEDO SILVA RO0001160, RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO0005565
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EXECUTADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogados do(a) EXECUTADO: FERNANDA RIVE MACHADO RS62828, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - MG0087318, WALTER
AIRAM NAIMAIER DUARTE JUNIOR - RO0001111
DECISÃO
Inerte a parte executada em efetuar ao pagamento espontâneo,
foi determinada penhora on line de eventuais ativos financeiros
existentes em nome desta, com espeque nos arts. 293 e 523 do
CPC, cujo resultado foi positivo, conforme protocolo anexo.
Dessa forma, manifeste-se o executado para querendo impugnar
a penhora em 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 854, § 3º do
NCPC.
Vindo ou não a manifestação da parte executada, posicione-se a
parte exequente requerendo o que entender de direito.
Porto Velho/RO, 27 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326 ou (69) 3217-1327
Processo nº: 7032243-90.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RAIMUNDO MARCOS GOMES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
RÉU: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Advogado do(a) RÉU: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR
- RN000392A
DECISÃO
RAIMUNDO MARCOS GOMES DA SILVA ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por
danos morais em desfavor de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,
ambos qualificados nos autos, aduzindo, em suma, ter seu nome
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito a mando do requerido,
sem possuir qualquer relação jurídica com a mesma e por dívida
estranha a si.
Trouxe documentos (ID 11854797 até 11854776).
Citado (ID 18303763 - Pág. 1), o requerido contestou argumentando
a legitimidade da cobrança, frente a efetiva prestação do serviço
em favor do requerente, bem como acerca da inexistência do dano
moral (ID 17791604).
Trouxe documentos (ID 17791609 - Pág. 1/56).
A audiência de conciliação (ID 17452672), realizada nos termos do
art. 334 do Código de Processo Civil, restou infrutífera.
Aportou-se réplica aos autos (ID 18925811).
Vieram-me os autos conclusos.
É o essencial. Decido.
As partes são legítimas e se encontram devidamente representadas.
Não há nulidades ou vícios a sanar, bem como não há questão
processual pendente.
Por não comportar o feito julgamento no estado em que se encontra,
fixo como pontos controvertidos:
1. Existência de contrato físico de empréstimo;
2. Licitude do débito;
3. Existência dos danos morais e sua extensão.
Digam as partes as provas que pretendem produzir informando
quanto a sua necessidade/utilidade, para que se possa analisar os
meios de provas admitidos in casu, no prazo de 15 (quinze) dias.
No mais, em atenção ao contido no art. 357, inciso III, do NCPC,
definindo a distribuição do ônus da prova, por estar a demanda
sob o manto do arcabouço consumeirista e ante a presença dos
requisitos legais, DECRETO a inversão do ônus da prova.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, o
que deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos para
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DECISÃO.
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.
Porto Velho-RO, 11 de julho de 2018.
Rosimeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Telefone da Secretária:(69) 3217-1326
Processo nº: 7044142-22.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogado do(a) AUTOR: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA RS0051634
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
SENTENÇA
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ajuizou
a presente ação de rescisão de contrato com devolução de valores
pagos em desfavor de ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDOINIA
– CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA/CERON, ambas as
partes devidamente qualificadas nos autos.
Afirma a parte autora que firmou com MARIA MORENO DE
SOUZA contrato de seguros em que foi prevista cobertura para
incêndio, explosão e fumaça, danos elétricos, dentre outros, cuja
apólice tomou o número 0114.73.4.065-4. Pela apólice, a autora
comprometeu-se a indenizar/ressarcir à contratante, caso algum
dos riscos antes informados viesse a ocorrer no endereço do imóvel
segurado, durante o período de vigência do contrato de seguro.
Alega que em 04.12.2015, em decorrência de descargas elétricas,
que atingiram a região onde se situa o imóvel segurado, foram
causados danos aos seguintes equipamentos de propriedade da
contratante, em razão de queda de energia: 1 motor e equipamentos,
1 TV 32 polegadas, 1 antena digital, 1 ventilador, 1 placa de
geladeira, conforme comunicação de sinistro. Após realizadas as
vistorias pertinentes ao sinistro, verificou-se que os equipamentos
sinistrados restavam danificados, não havendo dúvida técnica,
após análise, de que a extensão e tipificação dos danos se deram
em virtude de descargas atmosféricas, e oscilações de energia
conforme laudo técnico.
Efetuadas inspeções, foi apontado prejuízo no valor de R$ 4.386,15
(quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), já
abatido valor correspondente ao pagamento de franquia, que foi
indenizado pela autora.
Ao final requereu a PROCEDÊNCIA da ação, com a condenação
da requerida ao pagamento de R$ 4.386,15 (quatro mil, trezentos e
oitenta e seis reais e quinze centavos), a ser corrigido pelo IGP-M
(FGV) desde o desembolso, acrescido de juros legais a contar da
data do sinistro, nos termos da Súmula 54 do STJ, além de custas,
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em
20% sobre o valor total da condenação.
Juntou documentos (ID 5721225 a 5721270).
Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera face a
ausência da requerida (ID 6639789).
Devidamente citada (ID 6267067), a requerida apresentou
contestação arguindo que a parte autora pleiteia indevidamente a
restituição de valores pagos a título de reparos em danos causados
por descarga elétrica. Fundamentou que a atividade desenvolvida
pela requerente é um contrato de risco, sendo que o segurador não
paga dívida de outrem, mas sim sua dívida.
Argumenta que a contratante abriu protocolo solicitando informações
acerca do ressarcimento pelos danos causados, mas que a mesma
não protocolou o pedido para o devido pagamento. Ainda, que o
laudo técnico apresentado é de 03/12/2015, data anterior ao evento
narrado na inicial como em 04/12/2015.
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Assevera que o laudo técnico não tem nenhum fundamento
técnico, não tem uma Anotação de Responsabilidade Técnica (que
somente um técnico capacitado e com registro no CREA pode
fazer) e não se encaixa nos requisitos ideais para deferimento do
ressarcimento, conforme prevê o PRODIST. E como o laudo não
informou que a fonte retificadora de alimentação estava danificada,
nos termos do módulo 9 do PRODIST, deve ser considerado que
estava em perfeito funcionamento.
Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos (ID
6592437 a 6592467).
Aportou-se réplica onde ratificou os termos da inicial (ID 8167390).
Após DECISÃO saneadora, a requerida afirmou já ter apresentado
em contestação as provas documentais existentes (ID 8887924
– Pág. 1). A parte autora manifestou-se aduzindo que os laudos
técnicos apresentados foram elaborados por empresas/técnicos
habilitados, não havendo indício para elidir a veracidade dos
pareceres.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Passo a Decidir.
I – DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO
Vislumbro que há elementos processuais suficientemente
inequívocos a ensejar convencimento do juízo, mormente a
possibilitar o seu julgamento no estado em que se encontra.
Neste caminho, é o que direciona a jurisprudência, vejamos:
“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).
Noutro ponto, deve-se registrar que não há complexidade ou sequer
necessidade de dilação processual para as questões postas em
julgamento.
II- DO MÉRITO
Por verificar a presença dos pressupostos processuais de
constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de
reunidas às condições da ação, passo ao exame de MÉRITO.
Analisando os documentados acostados nos autos, verifico que
a parte autora firmou com a Sra. MARIA MORENO DE SOUZA
contrato de seguros em que foi prevista cobertura para incêndio,
explosão e fumaça, danos elétricos mediante apólice número
0114.73.4.065-4 conforme ID 5721256.
O fato restou devidamente comprovado, tendo ocorrido em
03/12/2015 por volta das 16h30 (ID 5721261 – Pág. 1, 5721264
e 5721266), sendo que a contratante entrou em contato no dia
seguinte com a requerida (04/12/2015) para obter informações
sobre a possibilidade de ressarcimento dos valores dos bens
danificados pela oscilação de energia ocorrida (ID 6592409 – Pág.
3).
O dano restou comprovado pelo Laudo de Vistoria (ID 5721261 –
Pág. 1-2), Laudo de Sinistro de Ramos Elementares (ID 5721261
– Pág. 3-4), Declaração de Sinistro On-line (ID 5721264 – Pág.
1), Laudo Técnico (ID 5721266 – Pág. 1-3) e Planilha- Sinistro RE
(ID 5721270), sendo que todos os documentos validam os objetos
que sofreram dano e que estão descritos na exordial. Os valores
estimados e pagos também estão comprovados no ID 5721270 e
12578329.
O nexo entre o fato e o dano está comprovado pelo Laudo Técnico
(ID 5721266 – Pág. 1-3) conforme transcrevo:
Agente físicos: Os danos causados nos componentes
semicondutores dos equipamentos testados sofreram uma intensa
descarga elétrica e eletrostática causada principalmente por um
retorno de corrente vindo pelas instalações estimulados por raio
atmosférico.
Outros agentes físicos: Não forma constatadas as exigências de
outros agentes agressivos físicos que pudessem caracterizar o
problema tais como calor, umidade, frio, vibrações e radiações, ou
mau uso (…)
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CONCLUSÃO: Sendo assim fica comprovada a impossibilidade
de conserto sem a troca total das partes envolvidas nos mesmos,
gerando um custo muito alto, maior que o preço de um equipamento
novo visto que as principais peças são importadas e de fabricação
particular (…).
Desta forma, a autora comprovou que a descarga elétrica gerou
o dano alegado, e que os equipamentos não eram suscetíveis de
conserto.
De outro lado, não merecem guarida os argumentos da requerida.
Apesar da alegação de a atividade desenvolvida pela requerente é
um contrato de risco, sendo que o segurador não paga dívida de
outrem, mas sim sua dívida, a tese não prospera diante da previsão
legal disposta no Código Civil:
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites
do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.
Ainda, cito o aresto abaixo em conformidade com a jurisprudência
dominante:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1. - Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre
a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar
a CONCLUSÃO do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no
AREsp: 426017 MG 2013/0369534-7, Relator: Ministro SIDNEI
BENETI, Data de Julgamento: 10/12/2013, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013).
A alegação de que o laudo técnico apresentado é de 03/12/2015,
data anterior ao evento narrado na inicial, é incabível. Apesar da
inicial ter dito equivocadamente que o fato se deu dia 04/12/2015,
está provado como já exposto que o evento danoso ocorreu em
03/12/2015 (ID 5721266 – Pág. 3).
Também não prospera a tentativa de desmerecer o laudo técnico
sem nenhum fundamento, mas com a mera alegação de que
somente poderia ser realizado por um técnico capacitado e com
registro no CREA e, bem como de que, como o laudo não informou
que a fonte retificadora de alimentação estava danificada, deve ser
considerado que estava em perfeito funcionamento.
Nos termos dos Procedimentos de Distribuição de Energia
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, Módulo 9 –
Ressarcimento de Danos Elétricos publicado pela ANEEL, não
há a previsão de que o Laudo Técnico deva ser elaborado por
profissional com registro no CREA. Pelo contrário, há duas formas
de averiguação dos danos elétricos como segue:
(…)
5.2. A existência de dano elétrico no equipamento objeto da
solicitação pode ser examinada na CONCLUSÃO do Laudo de
Oficina ou da Verificação.
5.3 Laudo de Oficina.
5.3.1 É o documento emitido por oficina que detalha o dano
ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e
tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica,
podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do
mesmo.
(...)
Desta forma, a parte autora realizou os procedimentos nos termos
estabelecidos pela ANEEL.
O PRODIST também regula as hipóteses de exclusão da
responsabilidade da Distribuidora de Energia Elétrica:
(…)
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5.5 Considera-se que não cabe ressarcimento nos casos abaixo
listados:
a) O Laudo de Oficina indicar que: o equipamento está em perfeito
estado de funcionamento; ou o mau funcionamento não é decorrente
de danos causados pelo fornecimento de energia elétrica; ou,
no caso de equipamentos eletrônicos, a fonte retificadora de
alimentação não esteja danificada; ou
b) Durante a Verificação, somente se realizada no prazo
estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2, o equipamento não for
disponibilizado pelo consumidor, estiver em perfeito estado de
funcionamento ou tiver sido consertado sem autorização prévia da
distribuidora.
(...)
Entretanto, a requerida não se enquadrou em nenhuma das
hipóteses de exclusão da responsabilidade pois o Laudo Técnico
apresentado (ID 5721266 – Pág. 1-3) demonstrou que: Os danos
causados nos componentes semicondutores dos equipamentos
testados sofreram uma intensa descarga elétrica e eletrostática
causada principalmente por um retorno de corrente vindo pelas
instalações estimulados por raio atmosférico.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 786 do CC, 37, § 6º
e 175 da CF, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado
por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS para
DETERMINAR que a requerida restitua R$ 4.386,15 (quatro mil,
trezentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), acrescidos de
juros legais, simples e moratórios, de 1% (um por cento) ao mês,
bem como correção monetária, a partir da data do desembolso.
Resta resolvida a fase de conhecimento, com resolução do
MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Arcará a requerida, com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que fixo
em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º do NCPC.
Na hipótese de interposição de recurso de apelação, proceda a
secretaria ao cumprimento do estabelecido no art. 1.010, §§1º, 2º e
3º do Código de Processo Civil.
Certificado o trânsito em julgado, o cumprimento da SENTENÇA só
ocorrerá após prévio requerimento do autor, nos termos do art. 523
do Código de Processo Civil, no prazo de 15 dias.
Não havendo o pagamento e nem requerimento do credor para a
execução da SENTENÇA, proceda-se às baixas e comunicações
pertinentes, ficando o credor isento do pagamento da taxa de
desarquivamento, se requerida no prazo de 06 (seis) meses do
trânsito em julgado.
A guia para pagamento das custas poderá/deverá ser gerada pelo
endereço eletrônico: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/custas/
custasInicio.jsf.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7046341-17.2016.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DANIELE SILVA GASPAR
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: ROSALVO FRANCISCO RODRIGUES
Advogado do(a) RÉU: MELANIE GALINDO MARTINHO AZZI RO0003793
DECISÃO
Certo é que as partes são legítimas e se encontram devidamente
representadas. Não há nulidades ou vícios a sanar, bem como não
há questão processual pendente.
Entretanto, por não comportar o feito julgamento no estado em que
se encontra, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá
a atividade probatória, fixo como pontos controvertidos:
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1. A ocorrência de conduta comissiva ou omissiva, por parte do
Requerido, que configurou impedimento de retirada dos bens da
parte Requerente.
Digam as partes as provas que pretendem produzir informando
quanto a sua necessidade/utilidade, para que se possa analisar os
meios de provas admitidos in casu.
E ainda, em atenção ao contido no art. 357, inciso III, do NCPC,
registro que a distribuição do ônus da prova, obedecerá a regra do
artigo 373 do NCPC.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos
conclusos.
E por fim, sem maiores delongas, nota-se que o pedido de
reconsideração formulado no id. n. 16008079 não merece guarida,
vez que ainda persistem as razões que motivaram o indeferimento
da tutela cautelar; e ainda mais porque o Contestante registrou
que os bens “estão disponíveis para ser retirados”(sic), situação
essa que demonstra não ter a parte Requerente qualquer interesse
processual mínimo para a intervenção judicial, por meio de ordem
mandamental.
Porto Velho/RO, 17 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7040081-84.2017.8.22.0001
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOHNNY GUSTAVO CLEMES, CARINA GASSEN
MARTINS CLEMES
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARINA GASSEN MARTINS
CLEMES - RO0003061
EXECUTADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: LUCIANA NAZIMA - SP0169451
DECISÃO
JOHNNY GUSTAVO CLEMES e CARINA GASSEN MARTINS
CLEMES ajuizaram a ação de cumprimento provisório de
SENTENÇA em face de ALPHAVILLE URBANISMO S.A e a
WVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, visando o
recebimento de R$330.600,48 para pagamento voluntário ou,
alternativamente, caso não ocorresse a satisfação do crédito, a
penhora de R$392.792,65(Valor com multa e honorários), porém
sem o regular cadastramento dos causídicos da Executada..
Sobreveio DECISÃO de intimação para pagamento espontâneo no
id. n. 130166044,
Posteriormente, os Exequentes foram intimados para dar regular
andamento ao feito (Id. n. 15668628).
Os Exequentes em manifestação de id. n. 15741567, noticiaram o
trânsito em julgado da ação originária; pleitearam a conversão da
demanda em cumprimento de SENTENÇA definitivo e requereram
a penhora de R$420.957,21.
Comprovaram no id. n. 15905813 o pagamento das custas da
diligência.
Embargos de declaração interposto pelas Executadas, em suma,
articulando a nulidade da intimação em razão da inexistência de
indicação dos seus causídicos; e ao final pleiteando pela devolução
do prazo e pugnando para que não haja nenhum bloqueio de
valores(Id. n. 15945745).
Os Exequentes aportaram manifestação indicando que não é
cabível o recurso interposto com a intenção pretendida e que os
Executados foram regularmente intimados, consoante o id. n.
10074826, razão pela qual pleiteia pela rejeição dos embargos, e
ainda pela condenação das Executada em litigância de má-fé e
requereram a penhora de R$420.957,21.
Subsequentemente, as Executadas colacionaram impugnação
ao cumprimento de SENTENÇA no id. n. 16490197, registrando
o excesso de execução, por não terem sido intimadas para o
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pagamento espontâneo, e indicando a quantia de R$318.387,83
como valor devido. Ao final pleitearam pelo acolhimento de suas
razões e, alternativamente, que seja realizada nova intimação para
que haja o pagamento de eventual valor subsidiário. Colacionaram
o comprovante de depósito de R$318.684,83.
Adiante, os Exequentes peticionaram arguindo a intempestividade
do depósito e da irresignação apresentada, por fim, requerem
a expedição do alvará judicial para levantamento do valor
incontroverso; que seja apreciada a petição anteriormente
protocolizada e o prosseguimento da demanda no valor de
R$102,272,38(Id. n. 17192406).
DECISÃO liberando a quantia incontroversa (Id. n. 18103211).
Vieram-me os autos conclusos.
É o essencial.
Inicialmente, por oportuno, certo é registrar que os embargos de
declaração, cujos pressupostos estão relacionados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, visam esclarecer contradição ou
eliminar obscuridade, ou suprir omissão ou corrigir erro material, a
respeito de questão jurídica de especial relevância para o desate
da lide.
Entretanto, analisando o contexto dos autos, nota-se que em
verdade os Embargos foram protocolizados em 01 de fevereiro de
2018 de forma totalmente avulsa do caminhar processual, apenas
com intuito de apontar ao Juízo acerca da ausência de patronos no
cadastro das Executadas, quando do momento da publicação do
Diário Oficial, já que no citado recurso não existe nenhuma menção
acerca do teor do DESPACHO de id. n. 13016604 (11 de setembro
de 2018). Logo, de plano, evidencia-se não existir nenhum vício
no DESPACHO objurgado, que poderia ser objeto do recurso
manejado.
Posto isso, rejeito os embargos de declaração, e deixo de fixar
multa condenatória em razão de não estar evidenciado que os
mesmos foram manifestamente protelatórios ou com indício de máfé.
Porém, noutro caminho, sem sombra de dúvidas, certas estão
as Executadas em apontar o vício no procedimento cartorário de
intimação; que possivelmente pode ter sido causado pela irregular
autuação da demanda, por parte da Causídica dos Exequentes, já
que esta é a parte inicialmente responsável pelo cadastramento
dos polos e seus representantes, e na primeira publicação
subsequente a autuação dos autos não constou os dados dos
causídicos das Executadas. E isso porque, percebe-se do Diário
Oficial de n. 168 de 2017 (12.09.2017) que na publicação da
intimação para pagamento voluntário em face das Executadas não
constou nenhum advogado cadastrado; situação essa de extrema
prejudicialidade, consoante dita o art. 272, §2º do CPC. Vejamos:
Art. 272.Quando não realizadas por meio eletrônico, consideramse feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
...
§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação
constem os nomes das partes e de seus advogados, com o
respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do
Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
Portanto, em face da demonstração do vício na publicação, ACOLHO
os argumentos articulados pelas Executadas e RECONHEÇO
a irregularidade procedimental de intimação para pagamento
voluntário da condenação.
Entretanto, para a apuração da real quantia devida pelas Executadas,
devem as partes apresentarem melhores esclarecimentos dos
cálculos. Assim, CONCEDO o prazo de 15 dias para que as partes
apresentem planilha indicando: (i)o valor originário, (ii)o termo
inicial e final de cálculo utilizado, (iii)o índice mensal utilizado, (iv) o
id. de cada documento comprobatório utilizado para o cálculo e (v)
qualquer outro elemento que entender conveniente.
Decorrido o prazo acima, as partes, acaso ainda se mantiverem
divergentes, deverão apontar exatamente as falhas nos cálculos da
parte adversa, justificando a eventual impugnação.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 26 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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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) 3217-1305
Processo: 7039267-72.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PAULO ROBERTO DA CONCEICAO
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEUDO RIBAMAR SOUZA SILVA
- RO0004485
EXECUTADO:
ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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) 3217-1305
Processo: 7028355-16.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogados do(a) AUTOR: MARCELO BRASIL SALIBA RO0005258, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - RO0004658
RÉU: ARGENTINA DE CASTRO SILVA e outros (4)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 0013058-98.2011.8.22.0001
Classe: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228)
Data da Distribuição: 24/11/2017 11:51:00
Requerente: JUARES MARCONATTO
Advogados do(a) AUTOR: PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR PR0055483, NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - RO0003765
Requerido: BANCO BRADESCO SA
Advogados do(a) RÉU: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937, ANNE BOTELHO CORDEIRO - RO0004370
DESPACHO
Considerado que os valores depositados nos autos foram
transferidos para a conta centralizadora do TJ/RO diante da inercia
da parte interessada, assim, defiro o pleito de ID 19557162 e
determino que a CPE expeça alvará judicial em favor no patrono
subscritor, com as devidas correções e rendimentos e formalidade
legais, mediante prévia requisição ao TJRO, em conformidade
com as normativas próprias, encerrando-se e zerando-se a conta
judicial para a qual vierem os valores.
Após, nada mais sendo requerido arquive-se.
Porto Velho, Terça-feira, 24 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
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Processo: 7022404-07.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 07/06/2018 16:32:46
Requerente: TAMAIRA BARBOSA DOS SANTOS SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JORGE OSVALDO PEREIRA DA SILVA
- RO0000341
Requerido: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
DESPACHO
Considerando que já decorreu mais de 30 dias, do envio do
requerimento e documentos administrativamente ao requerido,
comprove a autora no prazo de 10 dias, quanto a DECISÃO
administrativa de seu pedido, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho, Terça-feira, 24 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 7005731-41.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 15/09/2015 09:35:00
Requerente: FLAVIA DOS REIS E SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: NEIDY JANE DOS REIS RO0001268, KARINA PERPETUA MAGALHAES DE FREITAS RO0006974
Requerido: DONATO VIANA SILVEIRA
DESPACHO /CARTA/MANDADO
Atenta ao contexto dos autos, verifico que o executado não possui
patrono cadastrado nos autos, eis que assistido pela Defensoria
Pública do Estado de Rondônia, razão pela qual não fora intimado
do DESPACHO de ID 19296076. Deste modo, determino sua
intimação pessoal, quanto a contraproposta apresentada pela
exequente ao ID 18137373, encaminhando-se cópia da referida
proposta.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
Requerido: Nome: DONATO VIANA SILVEIRA
Endereço: Rua Jardel Filho, 5733, São Sebastião, Porto Velho RO - CEP: 76801-690
Porto Velho - Rondônia, Terça-feira, 24 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 0024336-28.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 04/05/2018 16:58:58
Requerente: VANDERLEI NAZARENO MARTINS REIS
Advogados do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073, CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO RO000535A
Requerido: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
Advogados do(a) RÉU: CLEVERTON REIKDAL - RO0006688,
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO0005546,
EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO0004643, EDUARDO
ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
DESPACHO
Nada fora requerido após o retorno dos autos do TJ/RO, deste
modo, proceda-se a inscrição da parte autora na Dívida Ativa do
Estado e no Protesto, considerando que fora devidamente intimada
para o pronto pagamento e não o fez, nos termos da SENTENÇA de
ID 18119738, pág. 41. Ademais, deve-se respeito à coisa julgada.
Após, arquive-se.
Porto Velho, Terça-feira, 24 de Julho de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7051111-19.2017.8.22.0001
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CULTURA NA
AMAZONIA MOACYR GRECHI - AASCAM
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMANTHA DE SOUZA BEZERRA
- RO8111
EXECUTADO: CARLA ROSSANA DE ARAUJO TORRES
NOGUEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO: PAOLA CONCEICAO FORONI RO5301
DECISÃO
Inerte a parte executada em efetuar ao pagamento espontâneo,
foi determinada penhora on line de eventuais ativos financeiros
existentes em nome desta, com espeque nos arts. 293 e 523 do
CPC, cujo resultado foi parcialmente positivo, conforme protocolo
anexo.
Dessa forma, manifeste-se o executado para querendo impugnar
a penhora em 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 854, § 3º do
NCPC.
Vindo ou não a manifestação da parte executada, posicione-se a
parte exequente requerendo o que entender de direito.
Porto Velho/RO, 25 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7023396-02.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL AZALEIA
Advogado do(a) AUTOR: JETER BARBOSA MAMANI RO0005793
RÉU: CAERD - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE
RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
SENTENÇA
CONDOMINIO RESIDENCIAL AZALEIA ajuizou a presente ação
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada,
em desfavor de COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA – CAERD, alegando em síntese, que a requerida e
o empreendimento Bairro Novo Porto Velho firmaram contrato em
21/11/2014, onde restou consignado no termo de transferência e
assunção de ativos do sistema de abastecimento de água, que a
requerida passaria a ser a responsável pela manutenção da rede
de distribuição de águas do condomínio. Aduz que, no decorrer
dos três anos seguintes, a requerida vem realizando os reparos
no sistema de abastecimento, sendo necessário realizar abertura
no asfalto do condomínio, entretanto, sem promover o necessário
reparo posterior, deixando as vias danificadas, colocando em risco
os condôminos. Advoga pela concessão da tutela provisória de
urgência antecipada, para obrigar a requerida promover com os
reparos das vias por ela danificadas. Ao final, requer a procedência
da ação e a condenação da requerida em honorários e custas
processuais.
Instruiu a inicial com os documentos de ID 10715665 ao ID
10854287.
Tutela de urgência concedida nos seguinte termos: que a “parte
Requerida proceda a restauração dos estragos que causou à malha
asfáltica do condomínio Requerente, bem como o tapamento dos
buracos originados pela realização de reparos e manutenção no
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sistema de abastecimento de água de sua responsabilidade, no
prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa diária que fixo
em R$200,00 até o limite de R$5.000,00” (ID 10981763).
Citada (ID 11174401), requerida contestou, aduzindo, em apertada
síntese, perda do objeto em razão de ter tomado as providências
conforme determinado na DECISÃO liminar. Pugnou pela juntada
de fotos do cumprimento da obrigação (ID 12755040).
No ID 15537831 consta DESPACHO intimando o autor para que
informe o cumprimento da obrigação, bem como se tem interesse
no prosseguimento da demanda.
Manifestação do autor informando que o cumprimento da liminar se
deu de forma parcial, restando diversos pontos do condomínio sem
o devido reparo. Colacionou fotos dos pontos sem cumprimento da
obrigação (ID 16234452).
Intimada, a requerida alegou que os pontos apresentados nas
fotografias de ID 16234459 (Pág. 1/2) não correspondem as
fotografias anexadas à inicial.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
I - JULGAMENTO ANTECIPADO
No presente caso, a questão de MÉRITO dispensa a produção
de prova em audiência, logo, há que se promover o julgamento
antecipado da causa, na forma do art. 355, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Tal redação da norma processual está em sintonia com o preceito
constitucional da razoável duração do processo previsto no artigo
5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal.
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“A FINALIDADE da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o
seu direto e principal destinatário, de modo que a livre convicção do
magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade
ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes
à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo o julgamento
antecipado da lide como mero consectário lógico da desnecessidade
de maiores diligências.”. (REsp 1338010/SP)
Sendo assim, por verificar a presença dos pressupostos processuais
de constituição e de desenvolvimento válido do processo, passo ao
exame de MÉRITO.
II - MÉRITO
Trata-se de ação de obrigação de fazer, consubstanciada em
determinar a requerida a proceder com a imediata restauração
de toda a malha asfáltica do condomínio, ora autor, promovendo
o tapamento de todas as cavidades feitas nas vias/ruas pela
mesma, por ocasião da manutenção de rede de água de sua
responsabilidade.
O autor afirma que durante os anos seguintes ao contrato firmado
em 21/11/2014, que trata do termo de transferência e assunção
de ativos do sistema de abastecimento de água, a requerida
necessitou realizar aberturas no asfalto do condomínio, entretanto,
sem promover o necessário reparo posterior, deixando as vias
danificadas, colocando em risco os condôminos.
Por sua vez, devidamente citada, a requerida assumiu ser
responsável pelas aberturas de cavidades no asfalto, afirmando
ter promovido os reparos conforme determinado na liminar e para
tanto juntou fotografias do cumprimento da obrigação que entende
está submetida.
Importante ressaltar que, a ausência de contestação específica,
induz em reconhecer como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Nota-se que de fato e de direito que a requerida não impugnou os
termos da ação, pois a manifestação intitulada como contestação
juntada ao ID 12755040, traz apenas a alegação de perda do
objeto, ante ao atendimento da liminar.
Por outro lado, restou claro na inicial que o autor pleiteou “o
tapamento correto dos buracos feitos pela requerida” e não somente
aqueles vinculados à fotografia, ou seja, as imagens trazidas aos
autos fazem parte do conjunto probatório e não da relação de todas
as cavidades feitas pela requerida, e deixadas a céu aberto nas vias
do condomínio, causando incômodo e dissabores aos moradores.
Desta feita, a mera manifestação da requerida de que atendeu a
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liminar e que as demais cavidades apresentadas pelo autor não
correspondem a este processo, tendo em vista que as fotografias
são de locais diferentes, não merecem prosperar.
Denota-se ainda, que a requerida foi citada e intimada da liminar no
dia 20/06/2017 e informa, conforme documentos de ID 12755101,
que o cumprimento iniciou em 17/08 com término previsto para
22/08/2017, ou seja, fora do prazo estabelecido na liminar,
incorrendo assim nas multas impostas.
Desta feita, torna-se incontroverso os pedidos iniciais do autor
de que a empresa requerida realizou escavações nas vias do
condomínio sem promover os devidos reparos, deixando cavidades
expostas a céu aberto.
Em suma, verifica-se que o autor provou o fato constitutivo de
seu direito, consubstanciado na relação jurídica existente entre a
empresa Bairro Novo Porto Velho e a CAERD e a obrigação desta
em promover os reparos nas vias públicas que danificou, enquanto
a demandada deixou de contestar os termos da ação, presumindose como verdadeiro os fatos alegados pela parte autora. Desse
modo, nada mais resta senão reconhecer a obrigação.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o
fim de condenar a requerida a restauração de todas as vias/ruas
do condomínio autor, promovendo o tapamento das cavidades
originadas dos reparos e manutenções que realizou no sistema de
abastecimentos de água de sua responsabilidade.
TORNO definitiva a tutela de urgência deferida, sem prejuízo da
aplicação de nova astreinte na fase de cumprimento, ante o não
cumprimento da obrigação.
Resta o feito resolvido com julgamento de MÉRITO nos termos do
artigo 487, I do NCPC.
Arcará a parte requerida, com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes
fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85,
§8°, do CPC.
Na hipótese de interposição de recurso de apelação, proceda a
Diretoria ao cumprimento do estabelecido no art. 1.010, §§1º, 2º e
3º do Código de Processo Civil.
Certificado o trânsito em julgado, o cumprimento da SENTENÇA só
ocorrerá após prévio requerimento do Autor, nos termos do art. 523
do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias.
Não havendo o pagamento e nem requerimento do credor para a
execução da SENTENÇA, proceda-se às baixas e comunicações
pertinentes.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 24 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 0007213-85.2011.8.22.0001
Classe:DESAPROPRIAÇÃO (90)
AUTOR: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) AUTOR: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861, BIANCA PAOLA CAMARGO DE OLIVEIRA
- RO0004020, GELCA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA RO0004786, LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO0005082,
EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO0002803, ARIANE DINIZ
DA COSTA - MG0131774
RÉU: ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) RÉU: ANTONIO MADSON ERASMO SILVA RO0002582, IRLAN ROGERIO ERASMO DA SILVA - RO0001683,
FRANCISCO ALBERTO DE LACERDA - RO0001524
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DESPACHO
Atenta ao contexto dos autos e acerca das manifestações das
partes Requeridas, CONCEDO vista dos autos ao Parquet.
Porto Velho/RO, 24 de julho de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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
Processo: 7007346-95.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ESTEFANE OLIVEIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
RÉU: LOJAS AVENIDA LTDA
Advogado do(a) RÉU: VALERIA CRISTINA BAGGIO DE
CARVALHO RICHTER - MT4676/O
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
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) 3217-1305
Processo: 7014435-72.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: LIDIANE RODRIGUES
Advogado do(a) AUTOR: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
RÉU: RAIMUNDA RODRIGUES DE ALENCAR
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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
Processo: 0015684-85.2014.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: ROGERIO RODRIGUES GOMES e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, 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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7043216-41.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: ITALORA BRASIL DISTRIBUICAO DE COMPONENTES
LTDA.
Advogado do(a) AUTOR: MARCELLE CRISTINA JENEZI SANTOS
- SP257028
RÉU: FULL LOGIN TRANSPORTES LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do AR NEGATIVO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 0020328-08.2013.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO J. SAFRA S.A
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI
JUNIOR - PR0045445
RÉU: WELIOMAR NOGUEIRA SOARES e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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
Processo: 7016736-55.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JURACI DE LIRA MARIA
Advogados do(a) AUTOR: CARLA FRANCIELEN DA COSTA
- RO0007745, EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO RO0003531
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207,
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
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
Processo: 7060226-98.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS
- RO0003208
EXECUTADO: MARIA CAVALCANTE BRITO
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
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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
Processo: 0034337-82.2007.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SAMIR RASLAN CARAGEORGE
- RO0009301, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO RO0000796, CAMILA BEZERRA BATISTA - RO0007212
EXECUTADO: MARIA EUNICE PASSOS DOS SANTOS e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: ORLANDO FERREIRA ROLIM
NETO - RO0001520, FRANCISCO ANASTACIO ARAUJO
MEDEIROS - RO0001081, MARIA NUNES DE MACEDO RO0005305
Advogado do(a) EXECUTADO: ORLANDO FERREIRA ROLIM
NETO - RO0001520
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada, no prazo de 05 dias, a apresentar
manifestação acerca dos documentos juntados pela parte
requerente.
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
Processo: 7010267-90.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: THUANE TAIS COSTA DE SOUZA SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
RÉU: OI MOVEL
Advogado do(a) RÉU: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº 0003142-98.2015.8.22.0001
Polo Ativo: BRUNO EDUARDO DOS SANTOS TEIXEIRA e outros
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO AUGUSTO BARBOZA
PINHEIRO - RO0005706
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO AUGUSTO BARBOZA
PINHEIRO - RO0005706
Polo Passivo: JOSENALDO BARROS AZEVEDO e outros
Advogado do(a) RÉU: AYRTON BARBOSA DE CARVALHO RO0000861
Advogado do(a) RÉU: AYRTON BARBOSA DE CARVALHO RO0000861
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.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
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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
Processo: 7004069-37.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ADVOCACIA CARLOS TRONCOSO, NAZA
PEREIRA, E ASSOCIADOS S/C - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO TRONCOSO
JUSTO - RO000535A, MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA RO0001073
EXECUTADO: OI S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada, no prazo de 05 dias, para
manifestação quanto aos Embargos de Declaração apresentados.
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
Processo: 7020145-73.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: WANDERSON DE FREITAS PAVAO
Advogado do(a) AUTOR: MAGNALDO SILVA DE JESUS RO0003485
RÉU: EDIMAR DE JESUS SILIVERIO
Advogado do(a) RÉU: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN RO0003956
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.

7ª VARA CÍVEL
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: 7046385-36.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MIQUEIAS VLAXIO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES MT8843/O
RÉU: OI MOVEL
Advogados do(a) RÉU: MARCIO MELO NOGUEIRA - RO0002827,
DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO0002013, ROCHILMER
MELLO DA ROCHA FILHO - RO0000635
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
da metade das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser
gerada no endereço eletrônico:
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http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
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: 7000141-49.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RONALDO PEREIRA CIRIACO
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA
ORLANDO - RO0002003
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
7ª Vara Cível - Porto Velho - Fórum Cível
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que
produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com
fundamento na alínea “b” do inciso III do art. 487 do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO com apreciação do MÉRITO o
processo movido por ANTONIO JOSE MOREIRA ROCHA e DIANA
PONTES ROCHA contra CITICARD S.A, ambos qualificados no
feito e DETERMINO seu arquivamento.
Recolha a parte requerida as custas finais, em 15 (quinze) dias,
sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa do Estado.
Recolhido o valor, arquive-se.
Não havendo recolhimento, cumpra a central o disposto no artigo
35 e seguintes da Lei n. 3.896/16 e art. 2º do Provimento Conjunto
n. 002/2017-PR-CG. Após, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 21 de junho 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
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 7ª Vara Cível - Fórum Cível
Processo n. 7027346-82.2018.8.22.0001
Procedimento Comum
AUTOR: FELICIANO SOARES DE CASTRO
ADVOGADO(A) RAIMUNDO FACANHA FERREIRA OAB Nº
RO1806, ADVOGADO(A) LIDUINA MENDES VIEIRA OAB Nº
RO4298
RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
Valor da causa: R$ 25,115.50
Distribuição: 13/07/2018
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DECISÃO
Defiro ao autor os benefícios da gratuidade da justiça.
Defiro também a tramitação do processo com prioridade, por ser o
autor idoso na forma da lei (art. 71 da Lei n. 10.741/2003 e inciso I
do art. 1.048 do CPC).
FELICIANO SOARES DE CASTRO ajuizou ação declaratória
cumulada com pedido de repetição de indébito e reparação de
danos contra BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, ambos qualificados
no processo, pretendendo a declaração de inexigibilidade de
débito com condenação da requerida ao pagamento de valor
indevidamente cobrado, bem como de indenização pelos danos
materiais e morais causados. Informou que seu nome foi inscrito
em cadastro de inadimplentes, em 06/07/2018, por ato do banco
requerido, por débito no valor de R$ 3.558,60. Informou que as
partes celebraram contrato de empréstimo consignado, em
meados do ano de 2010, a ser pago em 48 parcelas de R$ 395,40
alegando que este já se encontra quitado desde o ano de 2017.
Desse modo, relatou que a inscrição efetuada é indevida e está
lhe gerando diversos constrangimentos. Aduziu ainda que o banco
requerido descontou 9 parcelas além das contratadas e cobrou
taxas contratuais indevidas. Formulou pedido de tutela de urgência
a fim de ter seu nome excluído dos órgãos de proteção ao crédito.
Apresentou documentos.
Passo a análise do pedido de urgência.
A tutela de urgência encontra fundamento no art. 300 do Código de
Processo Civil e, para sua concessão deve ser analisada a presença
dos pressupostos estabelecidos no referido DISPOSITIVO, quais
sejam a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
No caso em tela, a plausibilidade do direito sobre o qual se
fundamenta o pedido de urgência decorre da quitação do débito
anotado, sustentada pela parte autora e assim alega danos em
decorrência da inclusão indevida de seu nome em cadastro de
inadimplentes, inclusive, por estar impossibilitada de realizar e
estabelecer outras relações jurídicas.
Importante mencionar que a providência pretendida não se
vislumbra irreversível, de modo que o perigo da demora do processo
não pode afetar de forma intensa e desmedida o autor, devendo
a ele ser garantido o direito de manter e firmar suas relações
jurídicas normalmente enquanto se deslinda a presente demanda.
Assim, o pedido formulado atende aos requisitos estabelecidos
pela legislação processual (§3º do art. 300 do CPC).
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada
formulado pela parte autora e DETERMINO ao banco requerido
que promova a exclusão da inscrição em nome do autor (Feliciano
Soares de Castro – CPF: 206.810.54-34 – débito: 3.558,60 –
vencimento: 06/04/2015 – disponibilização: 06/07/2016) dos
cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de multa diária no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta
e quatro reais) até o limite de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e
cinquenta e quatro reais).
No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação.
Intime-se.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVE COMO CARTA/MANDADO DE
INTIMAÇÃO
Dados para cumprimento:
Parte requerida:
Nome: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
Endereço: RUA MAJOR QUEDINHO, Nº 111, 25º ANDAR, BAIRRO
CONSOLAÇÃO, CEP: 01050-030, SÃO PAULO-SP
Porto Velho, 27 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
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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.: 0013066-07.2013.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Eucleres Pereira Medeiros
Advogado:Leudo Ribamar Souza Silva (OAB/RO 4485)
Requerido:Losango Promoções De Vendas LTDA
Advogado:Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/MG 76.696
Israel Augusto Alves Freitas da Cunha OAB/RO 2913
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 finais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O valor
e o boleto das custas deverá ser gerado e impresso no Sistema de
Custas do Tribunal de Justiça.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=2doVmxc0JXyBS2ArTfod7cbgJ-pAY-deGBzOhGh.wildfly01:custas1.1
Proc.: 0009310-53.2014.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:HAROLDO LOPES LACERDA
Advogado:Haroldo Lopes Lacerda (OAB/RO 962), Hugo André
Rios Lacerda (OAB/RO 5717)
Requerido:Goíás Cobranças Eireli LTDA, Moip Pagamentos S/A
Advogada Flavia Almeida Moura DI Latella OAB/MG 109.730
Jaime Pedrosa OAB/RO 4315
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 finais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O valor
e o boleto das custas deverá ser gerado e impresso no Sistema de
Custas do Tribunal de Justiça.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=2doVmxc0JXyBS2ArTfod7cbgJ-pAY-deGBzOhGh.wildfly01:custas1.1
Proc.: 0016844-48.2014.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco do Brasil S/A
Advogado: Rafael Sganzerla Durand OABSP 211.648
Gustavo Amato Pissini (OAB/RO 4567)
Luiz Carlos Icety Antunes OAB/RO 6143
Executado:Agasus Limpeza e Conservação Ltda, Amanda Ariagila
Carvalho da Silva
Custas Judiciais Autor:
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es),
para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas
processuais finais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O valor
e o boleto das custas deverá ser gerado e impresso no Sistema de
Custas do Tribunal de Justiça.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=2doVmxc0JXyBS2ArTfod7cbgJ-pAY-deGBzOhGh.wildfly01:custas1.1
Proc.: 0012389-40.2014.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:George de Alencar Barbosa
Advogado:Cristiane Vargas Volpon Robles (OAB/RO 1401)
Requerido:Info. Store Computadores da Amazônia
Advogado: Sarah Serruya Assis OAB/AM 9515
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Eduardo Abílio Kerber Diniz OAB/RO 4389
Keyth Yara Pontes Pina (OAB/AM 3467)
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 finais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O valor
e o boleto das custas deverá ser gerado e impresso no Sistema de
Custas do Tribunal de Justiça.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=2doVmxc0JXyBS2ArTfod7cbgJ-pAY-deGBzOhGh.wildfly01:custas1.1
Proc.: 0010155-56.2012.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Fabiane Pereira Florenciano
Advogado:Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A), Maria
Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Requerido:Losango Promoções de Vendas Ltda
Advogado:Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/RO 6235), Ana
Flávia Pereira Guimarães (OAB/MG 105287); Israel Augusto Alves
Freitas da Cunha OAB/RO 2913
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 finais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O valor
e o boleto das custas deverá ser gerado e impresso no Sistema de
Custas do Tribunal de Justiça.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=2doVmxc0JXyBS2ArTfod7cbgJ-pAY-deGBzOhGh.wildfly01:custas1.1
Proc.: 0021638-15.2014.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Carlos Aparecido dos Santos
Advogado:Márcia Antonetti (OAB/RO 1028)
Requerido:Claro S/A
Advogado:Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/RO 6235)
Alice Reigota Lira OAB/RO 352-B
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 finais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O valor
e o boleto das custas deverá ser gerado e impresso no Sistema de
Custas do Tribunal de Justiça.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=2doVmxc0JXyBS2ArTfod7cbgJ-pAY-deGBzOhGh.wildfly01:custas1.1
Proc.: 0006061-60.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Marcos Antonio Ferreira Nascimento
Advogado:Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A), Maria
Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Requerido:Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não
Padronizados - NPL I
Advogado:Flaida Beatriz Nunes de Carvalho (OAB/MG 96864)
Dulcineia Bacinello Ramalho OAB/RO 1088
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 finais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O valor
e o boleto das custas deverá ser gerado e impresso no Sistema de
Custas do Tribunal de Justiça.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=2doVmxc0JXyBS2ArTfod7cbgJ-pAY-deGBzOhGh.wildfly01:custas1.1
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Proc.: 0000949-13.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Valdemarina Pimentel dos Santos
Advogado:Diogo Spricigo da Silva (OAB/RO 3916), Aldenizio
Custodio Ferreira (OAB/RO 1546)
Requerido:Banco BFB Leasing S. A. Arrendamento Mercantil
Advogado:Wilson Sales Belchior (OAB/CE 17.314)
Petterson Lanyne Coelho Alexandre Vaz OAB/RO 8494
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 finais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O valor
e o boleto das custas deverá ser gerado e impresso no Sistema de
Custas do Tribunal de Justiça.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=2doVmxc0JXyBS2ArTfod7cbgJ-pAY-deGBzOhGh.wildfly01:custas1.1
Proc.: 0013276-58.2013.8.22.0001
Ação:Exibição
Requerente:Maria da Paz Matos
Advogado:Walter Gustavo da Silva Lemos (OAB/RO 655A)
Requerido:BANCO BMG S/A
Advogado:Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/MT 16846A)
Custas Judiciais Autor:
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es),
para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas
processuais finais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O valor
e o boleto das custas deverá ser gerado e impresso no Sistema de
Custas do Tribunal de Justiça.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=2doVmxc0JXyBS2ArTfod7cbgJ-pAY-deGBzOhGh.wildfly01:custas1.1
Proc.: 0007078-34.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Maria de Fatima Francisca da Rocha
Advogado:Nelson Sérgio da Silva Maciel (OAB/RO 624A), Jânio
Sérgio da Silva Maciel (OAB/RO 1950)
Denunciado:Caio Sousa Lima, Allianz Seguros S.A.
Advogado:Francisco Rogério da Costa Marques (OAB/RO 5773),
Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389), Guilherme da Costa
Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546), Edson Antônio Sousa Pinto
(OAB/RO 4643)
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 finais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O valor
e o boleto das custas deverá ser gerado e impresso no Sistema de
Custas do Tribunal de Justiça.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=2doVmxc0JXyBS2ArTfod7cbgJ-pAY-deGBzOhGh.wildfly01:custas1.1
Proc.: 0006136-36.2014.8.22.0001
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Manoel Batista de Figueiredo
Advogado:Vanessa Fernanda Carnelose (OAB/RO 6280)
Requerido:Banco do Brasil S. A.
Advogado:Rafael Sganzerla Durand OAB/RO 4872-A OAB/SP
211.648
Gustavo Amato Pissini ( 31.075-A), Carolina Gioscia Leal de Melo
(OAB/RO 2592)
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 finais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O valor
e o boleto das custas deverá ser gerado e impresso no Sistema de
Custas do Tribunal de Justiça.
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http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=2doVmxc0JXyBS2ArTfod7cbgJ-pAY-deGBzOhGh.wildfly01:custas1.1
Proc.: 0011543-86.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Jaqueline de Castro Arruda
Advogado:Ivonete Rodrigues Caja (OAB/RO 1871)
Requerido:Bairro Novo Porto Velho Empreendimento Imobiliário
S/A
Advogado:Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (OAB/RO 5536)
Brena Guimarães da Costa OAB/RO 6520
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 finais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O valor
e o boleto das custas deverá ser gerado e impresso no Sistema de
Custas do Tribunal de Justiça.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=2doVmxc0JXyBS2ArTfod7cbgJ-pAY-deGBzOhGh.wildfly01:custas1.1
Proc.: 0002205-25.2014.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Rodrigo Bastos de Barros
Advogado:Shisley Nilce Soares da Costa Camargo (OAB/RO
1244)
Requerido:Banco do Brasil S.A.
Advogado:Gustavo Amato Pissini ( 31.075-A), Louise Rainer
Pereira Gionedis (OAB/PR 8123)
Custas Judiciais Autor:
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es),
para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas
processuais finais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O valor
e o boleto das custas deverá ser gerado e impresso no Sistema de
Custas do Tribunal de Justiça.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=2doVmxc0JXyBS2ArTfod7cbgJ-pAY-deGBzOhGh.wildfly01:custas1.1
Proc.: 0002205-25.2014.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Rodrigo Bastos de Barros
Advogado:Shisley Nilce Soares da Costa Camargo (OAB/RO
1244)
Requerido:Banco do Brasil S.A.
Advogado:Rafael Sganzerla Durand OAB/SP 211.648 OAB/RO
4872-A
Gustavo Amato Pissini ( 31.075-A), Louise Rainer Pereira Gionedis
(OAB/PR 8123)
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 finais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O valor
e o boleto das custas deverá ser gerado e impresso no Sistema de
Custas do Tribunal de Justiça.
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=2doVmxc0JXyBS2ArTfod7cbgJ-pAY-deGBzOhGh.wildfly01:custas1.1
Keli Cristina Dias Monteiro Flores
Diretora de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7013436-22.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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Assunto: [Direito de Imagem, Dano Ambiental]
AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RODRIGUES
Advogados do(a) AUTOR: PAULO ROBERTO DA SILVA MACIEL
- RO0004132, PAULO FERNANDO LERIAS - RO0003747,
CYANIRA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA MACIEL - RO0005449,
CLAIR BORGES DOS SANTOS - RO7688
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DESPACHO
Manifestem-se as partes quanto a proposta de honorários periciais,
no prazo de 05 dias
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7032746-14.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Direito de Imagem]
AUTOR: ALTAMIRA PAIVA CAVALCANTE
Advogados do(a) AUTOR: WALMIR BENARROSH VIEIRA RO0001500, ALLAN DIEGO GUILHERME BENARROSH VIEIRA
- RO0005868
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
SENTENÇA
Vistos, etc.
Ante a satisfação da obrigação informada nos autos, determinase:
a) a expedição de alvará em favor do credor;
b) a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015;
c) que o executado proceda ao pagamento das custas finais, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em
dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
P. R. I. e, após o trânsito em julgado, procedido ao pagamento das
custas ou sua inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos, com
as cautelas devidas.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7029286-87.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Bancários]
AUTOR: MARIA LUCIA SOARES MENDONCA
Advogado do(a) AUTOR: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS
- RO000655A
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Cadastre-se o advogado do requerido.
Com o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, o qual
manteve a DECISÃO do juízo de extinção, apenas arquive-se os
autos.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 0002132-58.2011.8.22.0001
Classe: USUCAPIÃO (49)
Assunto: [Usucapião Extraordinária]
AUTOR: VICENTINA ROSA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: JOSE AFONSO FLORENCIO
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Já ocorrera o reconhecimento da aquisição do domínio útil da área
do exequente, com SENTENÇA e acórdão transitado em julgado.
A própria DECISÃO judicial serve como MANDADO de registro do
usucapião para o Cartório de Registro de Imóveis.
O posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia já
está pacificado quanto a desnecessidade do georreferenciamento,
senão vejamos:
Usucapião. Bem imóvel urbano. Pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo. Preenchimento.
Possibilidade jurídica. Bem aforado.
Por se tratar de usucapião relativo a imóvel urbano, torna-se
impertinente a exigência de georreferenciamento, assim como não se
exige a matrícula individualizada do bem a ser usucapido, sobretudo
se o pedido foi instruído com documentos que o identificam, razão
por que a ação não pode ser extinta, sem resolução do MÉRITO, por
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido
e regular. É possível o reconhecimento de usucapião do domínio
útil de bem público sobre o qual tinha sido anteriormente instituída
enfiteuse, pois, nessa circunstância, existe apenas a substituição
do enfiteuta pelo usucapiente, o que não gera prejuízo à pessoa
jurídica de direito público.(Apelação 0019460-30.2013.822.0001,
Rel. Des. Raduan Miguel Filho, TJ/RO: 1ª Câmara Cível, julgado
em 27/09/2017. Publicado no Diário Oficial em 11/10/2017).
Dessa forma, considerando que este juízo já deu plena satisfação
da prestação jurisdicional, e que o colegiado estabelecera a
desnecessidade de georreferenciamento, não é mais pertinente
que esta demanda se arraste por procedimento que cabe tão
somente às partes realizar.
Neste estágio a discussão é meramente de caráter registral.
Assim, deve a parte exequente encaminhar o MANDADO de registro
do usucapião para o Cartório de Registro de Imóveis respectivo, e,
se for apresentada alguma nota técnica, discutir seus parâmetros
no Juízo Corregedor dos Cartórios Extrajudiciais.
Intime-se a Defensoria Pública via sistema PJE.
Depois, arquive-se com as cautelas devidas.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7013344-44.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Direito de Imagem, Dano Ambiental]
AUTOR: RAIMUNDO NONATO MOREIRA, MARILDE DE PAULA
FREITAS, ALESSANDRO DE PAULA MOREIRA, RAIMUNDO
CARLOS DE PAULA MOREIRA, JOSE ALEX DE PAULA
MOREIRA, AQUILA DE PAULA MOREIRA
Advogados do(a) AUTOR: CYANIRA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA
MACIEL - RO0005449, PAULO ROBERTO DA SILVA MACIEL RO0004132, PAULO FERNANDO LERIAS - RO0003747, CLAIR
BORGES DOS SANTOS - RO7688
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Advogados do(a) AUTOR: CYANIRA DE FATIMA SOUSA
OLIVEIRA MACIEL - RO0005449, PAULO ROBERTO DA SILVA
MACIEL - RO0004132, PAULO FERNANDO LERIAS - RO0003747,
CLAIR BORGES DOS SANTOS - RO7688
Advogados do(a) AUTOR: PAULO ROBERTO DA SILVA MACIEL
- RO0004132, CYANIRA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA MACIEL
- RO0005449, PAULO FERNANDO LERIAS - RO0003747, CLAIR
BORGES DOS SANTOS - RO7688
Advogados do(a) AUTOR: CYANIRA DE FATIMA SOUSA
OLIVEIRA MACIEL - RO0005449, PAULO ROBERTO DA SILVA
MACIEL - RO0004132, PAULO FERNANDO LERIAS - RO0003747,
CLAIR BORGES DOS SANTOS - RO7688
Advogados do(a) AUTOR: CYANIRA DE FATIMA SOUSA
OLIVEIRA MACIEL - RO0005449, PAULO ROBERTO DA SILVA
MACIEL - RO0004132, PAULO FERNANDO LERIAS - RO0003747,
CLAIR BORGES DOS SANTOS - RO7688
Advogados do(a) AUTOR: CYANIRA DE FATIMA SOUSA
OLIVEIRA MACIEL - RO0005449, PAULO ROBERTO DA SILVA
MACIEL - RO0004132, PAULO FERNANDO LERIAS - RO0003747,
CLAIR BORGES DOS SANTOS - RO7688
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861
DESPACHO
Determino que a requerida, no prazo de 10 dias, apresente a ata
notarial realizada durante a vistoria do perito Luiz Guilherme.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7026594-81.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Prestação de Serviços]
EXEQUENTE: EINSTEIN INSTITUICAO DE ENSINO LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389,
ANTONIO RICARDO CARNEIRO ANDRADE - RO0006347
EXECUTADO: ROSEMEIRE DE SOUZA NUNES, DAVID DE
ALECRIM MATOS
Advogados do(a) EXECUTADO: RICARDO MALDONADO
RODRIGUES - RO0002717, JULIANA MEDEIROS PIRES RO0003302
Advogados do(a) EXECUTADO: RICARDO MALDONADO
RODRIGUES - RO0002717, JULIANA MEDEIROS PIRES RO0003302
DECISÃO
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do sistema
BACENJUD, a consulta atesta que restou infrutífera a tentativa.
Segue, em anexo, o detalhamento do Bacenjud.
Determino que o exequente se manifeste pela efetividade da
execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento,
para:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
Se houver interesse em proceder às pesquisas junto aos sistemas
informatizados à disposição do juízo, apresente a parte exequente,
no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento de taxa
referente a cada diligência judicial requerida, nos termos da Lei nº
3896, de 24/08/2016, artigos 2º, VIII e 17, publicada no DOE nº
158, de 24/08/2016, sob pena de arquivamento.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7048459-29.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Contratos Bancários]
AUTOR: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
Advogado do(a) AUTOR: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
- SP98628
RÉU: FLODUARDO BORGES DA SILVA
Advogados do(a) RÉU: JUAREZ PAULO BEARZI - RO0000752,
MARIA DA CONCEICAO AMBROSIO DOS REIS - RO0000674
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - Relatório
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S. A. ajuizou ação monitória
em face de Floduardo Borges Da Silva alegando que o requerido
contratou contrato de credito pessoal parcelado através de
consignação em folha de pagamento, contrato nº 448515644. Afirma
que o requerido assinou o contrato, declarando-se responsável
pelo pagamento da quantia e seus respetivos encargos até a sua
efetiva liquidação. Afirma que o referido contrato não foi honrado
pelo contratante o que acarretou o vencimento antecipado da
avença, gerando um debito que totaliza o importe de R$ 15.149,58
(quinze mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito
centavos). Postula gratuidade da justiça ou diferimento das custas.
Requer a condenação do requerido ao pagamento da quantia de
R$ 15.149,58. Juntou documentos.
DESPACHO inicial deferiu a gratuidade processual ao autor (ID.
14471167).
Devidamente citado o requerido apresentou embargos à monitória.
Alega incorreção do valor da causa pois afirma ter pagado o
equivalente a 69 parcelas, e que o valor da cauda deveria ser
de R$ 7.662,93. Sustentou que o autor tenta cobrar o contrato
integralmente. Narrou ter entrado em contato com o autor e
que teria sido formalizado um acordo para adimplemento das
parcelas 51 a 69, o que teria novado a dívida, contando que
quitou esse acordo. Afirmou que caberia ao embargado entrar
em contato com o requerido/embargante, para que esse pudesse
efetuar os pagamentos. Postula a correção do valor da causa e
afirma reconhecer como devido o valor de R$ 7.662,93. Juntou
documentos.
O autor impugnou os embargos apresentados pelo requerido.
É o relatório. Decido.
II - Fundamentos
Do julgamento antecipado do MÉRITO
Consoante 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).
O presente caso dispensa a produção de outras provas, razão pela
qual passo, doravante, a conhecer diretamente do pedido, nos
termos do art. 355, I do Código de Processo Civil/2015.
Do MÉRITO
Trata-se de ação em que a parte autora visa o recebimento de
valores que reputa em inadimplência pelo requerido.
Não se discute a existência da relação contratual, essa de fato
ocorrera, discute-se somente os desdobramentos dessa relação
contratual.
Há um contrato de empréstimo consignado realizado pelas partes
em 2008, para pagamento em 99 parcelas no valor de R$ 295,52
(ID. 14442066). Também restou incontroverso nos autos que as
partes firmaram um pacto para adimplemento das parcelas 51 a 69
(ID. 19442362).
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Quanto à afirmação do autor no sentido de que ficou impossibilitado
de realizar pagamentos, tal argumento não deve prevalecer, eis que,
mesmo que inviável a portabilidade para outro banco, e mesmo e
mesmo que a autora não fornecesse boletos bancários atualizados
mês a mês, havia à requeria a opção de realizar a consignação
extra ou judicial das parcelas, veja-se que não havia à época dúvida
em relação ao quanto de cada parcela eis que bastava replicar-se o
valor descontando na última folha de pagamento.
Veja-se que a suspensão dos descontos em folha não significou
a suspensão do contrato, mas embaraço ocorrido no decorrer da
relação contratual o qual a requerida poderia contornar efetuando
a consignação dos valores das parcelas.
O requerido afirma que o autor tenta receber novamente o valor
correspondente às parcelas 1 a 69, que já estariam quitadas, e
afirma que há um débito apenas de R$7.662,93. Entretanto, o
que o autor pretende com a presente ação é o adimplemento das
parcelas em aberto, que demonstrou serem as parcelas 70 a 99.
A somatória simples das parcelas inadimplidas pelo requerido, sem
correção monetária e juros, demonstra-se superior ao valor que
indica, o que torna seu argumento furtado de verossimilhança de
plano.
Ademais, não juntou qualquer outro argumento, documentos
ou cálculos que produzissem um lastro probatório suficiente à
desconstituição da plausibilidade do pleito autoral.
Dessa forma, a cobrança monitória nos termos apresentados é
procedente.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido nos termos do art.
487, I do CPC.
Dessa forma, constituo de pleno direito, por SENTENÇA, o título
executivo judicial e converto o MANDADO inicial em MANDADO
executivo, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da
parte especial do CPC/2015.
A parte autora, caso queira, deverá peticionar requerendo a
execução do título executivo constituído nestes autos, apresentando
planilha de cálculo atualizada.
Não havendo requerimento do credor para a execução da
SENTENÇA, pagas as custas processuais ou inscritas em dívida
ativa em caso de não pagamento, arquivem-se com as baixas e
anotações necessárias.
P.I.R.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7043961-21.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PISCINAS RONDONIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO MIRANDA - RO0002199
EXECUTADO: RUY JUNIOR MARTINS DOS REIS - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
IntimaçãoFica a parte Exequente intimada, por seu patrono, para
proceder a retirada da certidão de crédito expedida.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7019783-37.2018.8.22.0001
Classe: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
Assunto: [Pagamento em Consignação, Depósito, Custas, Intimação
/ Notificação, Intimação]
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AUTOR: MANOEL DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: IACIRA GONCALVES BRAGA DE
AMORIM - RO0003162
RÉU: ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU: PAULO FERNANDO LERIAS - RO0003747
DESPACHO
Vistos.
Manifeste-se o requerido quanto a informação trazida aos autos
pelo autor de que fora formalizado acordo, no prazo de 05 (cinco)
dias, vez que não fora juntado qualquer documento que assevere a
entabulação do aludido pacto.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 0001244-89.2011.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Nota Promissória]
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANNE BOTELHO CORDEIRO RO0004370, MAURO PAULO GALERA MARI - RO0004937
EXECUTADO: MEDEIROS E MEDEIROS LTDA - ME, MARIA DO
SOCORRO VIANA DE MEDEIROS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados à
disposição do juízo, não foram encontrados bens para penhora,
mesmo já tendo sido citada/intimada a executada.
Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
não há razão para a repetição das diligências já realizadas, que
somente se justifica mediante: “motivação expressa da exequente,
que não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o
Juízo com providências que cabem ao autor da demanda” (STJ.
AgRg no AREsp 366440 Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J.
25/03/2014).
Assim, determino o arquivamento provisório dos autos, nos termos
do artigo 921, § 2º, CPC/15, devendo ser observado que os autos
se encontram em pendência de prescrição intercorrente (art. 921,
§ 4º, CPC/15).
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7012086-62.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
RÉU: VANESSA GALDINO DE BRITO
CONFIDENCIAL E PESSOAL
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, Vila
Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
CARTA DE INTIMAÇÃO
Por força e em cumprimento do DESPACHO deste Juízo, abaixo
transcrito, fica Vossa Senhoria, pela presente, INTIMADO(A) nos
termos do art. 485, § 1º do Novo Código de Processo Civil, para
promover o regular andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de extinção/arquivamento do processo.
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
LUCIANE VALIM ANSILIERO
Tec Jud 204212-6
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7054553-90.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
AUTOR: GABRIELA TRINDADE ROCHA
Advogado do(a) AUTOR: JOAO CARLOS GOMES DA SILVA RO7588
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogados do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA
- RO9117, WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665, IRAN DA
PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO0005087, PAULO BARROSO
SERPA - RO0004923
DECISÃO
Realizado o bloqueio on-line de valores por meio do sistema
BACENJUD, a consulta atesta que restou infrutífera a tentativa.
Segue, em anexo, o detalhamento do Bacenjud.
Intime-se pessoalmente a requerida quanto a devolução dos
honorários periciais.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7025201-87.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7051942-67.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Assunto: [Rescisão / Resolução]
AUTOR: SABRINA SPIGOLON PERON
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIANE SILVA PAVIN - RO0008221
RÉU: WVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
ALPHAVILLE URBANISMO S/A
Advogado do(a) RÉU: LUCIANA NAZIMA - SP0169451
Advogado do(a) RÉU: LUCIANA NAZIMA - SP0169451
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DESPACHO
Oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes digam
se pretendem produzir outras provas, indicando os pontos
controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de
indeferimento e julgamento antecipado.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7054019-83.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Correção Monetária]
EXEQUENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES
DO MINISTERIO DA FAZENDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - SP0128341
EXECUTADO: TOKIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIA ALMEIDA DE JESUS RO0000663
DESPACHO
Vistos.
1. Defiro a expedição de MANDADO para penhora de bens na
sede da executada, desde que a exequente efetue o recolhimento
das custas de diligência do oficial de justiça, no prazo de 10 (dez)
dias.
2. Efetuado o recolhimento, expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7045617-13.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Juros, Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens]
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA
CAHULLA - RO0004117, TIAGO FAGUNDES BRITO - RO0004239
EXECUTADO: KASSIA DAS NEVES DE VASCONCELOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Oficie-se ao INSS para que apresente o CNIS da executada, no
prazo de 10 (dez) dias.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7064830-05.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS E
DOS SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS,
RONDONIA - CREDJURD
Advogados do(a) EXEQUENTE: TAINARA CARVALHO SOMBRA
- RO0007943, ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA RO0001246
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EXECUTADO: JOAO BOSCO REIS FERREIRA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: GILBER ROCHA MERCES RO0005797
IntimaçãoFica a parte Requerente intimada, por seu patrono, para
proceder a retirada do alvará expedido via internet, bem como
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa
Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para
a Conta Centralizadora.
Em caso de levantamento mediante recolhimento de custas, fica a
parte intimada a apresentar o comprovante nos autos em 05 dias
sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7026504-10.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA IONE ROQUE DE LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCO ANDRE HONDA FLORES
- MS0006171
IntimaçãoFica a parte Requerente intimada, por seu patrono, para
proceder a retirada do alvará expedido via internet, bem como
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa
Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para
a Conta Centralizadora.
Em caso de levantamento mediante recolhimento de custas, fica a
parte intimada a apresentar o comprovante nos autos em 05 dias
sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7019321-85.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LOURIVAL SIQUEIRA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
EXECUTADO: ASS. DOS SERV. PUBL. FEDERAIS E ESTADUAIS
DE RONDONIA
Advogado do(a) EXECUTADO: RICARDO PANTOJA BRAZ RO0005576
IntimaçãoFica a parte Requerente intimada, por seu patrono, para
proceder a retirada do alvará expedido via internet, bem como
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa
Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para
a Conta Centralizadora.
Em caso de levantamento mediante recolhimento de custas, fica a
parte intimada a apresentar o comprovante nos autos em 05 dias
sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7023847-27.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

362

EXEQUENTE: GENEVIEVVE MIRANDA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA
- RO0004558
EXECUTADO: OI MOVEL S.A
Advogado do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
IntimaçãoFica a parte credora intimada, por seu advogado, no
prazo de 05 dias, a apresentar planilha do débito atualizada nos
termos os termos do Provimento 0013/2014-CG, devendo constar
conforme segue:
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES
Principal: R$ XXX;
Atualização monetária: R$ XXX;
Multa do art. 523, §1º:R$ XXXX;
Honorários sucumbenciais: R$ XXX
VALOR TOTAL DA DÍVIDA PARA EFEITOS DE PROTESTO
1) Com honorários sucumbenciais: R$ XXX
2) Sem honorários sucumbenciais: R$ XXX
Atualizado até: XX/XX/XXXX
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7015097-70.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: HELENA MORAIS DE CARVALHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
Intimação Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu patrono,
a manifestar-se no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial
comprovado nos autos, ID 20147000. Em caso de concordância,
poderá apresentar dados bancários para transferência de valores.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7029034-79.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: TIAGO MARTINS DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: RAILA CRISTIELE BATISTA MENDES
- GO49735
RÉU: ELDER LUIS JORDAO DA SILVA 52030113204
Advogado do(a) RÉU:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi redesignada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 10/09/2018 Hora: 09:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 30 de julho de 2018.
GABRIEL MILHOMEM MELO MARINHO
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7009402-38.2016.8.22.0001
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Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUIZ TIBURCIO DE MELO
Advogados do(a) EXEQUENTE: CARLA ROCHA DA SILVA
XINAIDER - RO0005434, TAMARA LUCIA LACERDA - RO0005341,
ANNE THAIANNA ROCHA DE SOUZA - RO0005454
EXECUTADO: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: CAROLINE CARRANZA
FERNANDES - RO0001915
Advogado do(a) EXECUTADO: FERNANDO ROSENTHAL SP146730
IntimaçãoFica a parte Requerente intimada, por seu patrono, para
proceder a retirada do alvará expedido via internet, bem como
efetuar seu levantamento no prazo de validade, junto à Caixa
Econômica Federal, sob pena dos valores serem transferidos para
a Conta Centralizadora.
Em caso de levantamento mediante recolhimento de custas, fica a
parte intimada a apresentar o comprovante nos autos em 05 dias
sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7027441-15.2018.8.22.0001
Classe: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
Assunto: [Alienação Fiduciária, Acessão]
AUTOR: FATINELLY LOBATO RODRIGUES VIEIRA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA RO000494A
RÉU: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO
S.A
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc...
Trata-se de pretensão em que o autor postulou a desistência do
feito antes da concretização da citação da parte contrária.
Isto posto, homologo o pedido de desistência da ação, e julgo
extinto o feito, sem resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485,
VIII, do Código de Processo Civil, determinando o seu consequente
e imediato arquivamento, após as anotações e formalidades
pertinentes.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 27 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7005329-86.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização
por Dano Material]
AUTOR: ANTONIO VILSON GOMES DA SILVA, SONIA MARIA
DA COSTA LIMA, GELEANDE LIMA DA SILVA, ARMILAND LIMA
DA SILVA, SAMUEL LIMA DA SILVA, MIGUEL ICARO LIMA DA
SILVA
Advogados do(a) AUTOR: JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996, VALNEI
GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996, VALNEI
GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479
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Advogados do(a) AUTOR: JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996, VALNEI
GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996, VALNEI
GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996, VALNEI
GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996, VALNEI
GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861
DESPACHO
Vistos.
Fica a requerida intimada a apresentar a ata notarial redigida
quando da vistoria realizada em 04/07/2018, conforme informações
do perito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não poder utilizarse deste documento como meio de prova.
Findo o prazo sem que tenha sido apresentado o documento,
intime-se o perito para que prossiga com sua produção sem o
referido documento, vez que este será considerado expurgado de
qualquer valor probatório-contestatório.
Porto Velho/RO, 27 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7006358-40.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
EXEQUENTE: FATIMA LEONICE SOUZA DA CUNHA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM
LTDA
Advogados do(a) EXECUTADO: TIAGO HENRIQUE MUNIZ
ROCHA - RO0007201, JACIMAR PEREIRA RIGOLON RO0001740, WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA - RO0001506,
ORESTES MUNIZ FILHO - RO0000040
DESPACHO
Requer o exequente a homologação do acordo, mas levanta a
penalidade de multa de 20% para o caso de descumprimento.
Tendo em vista que não houve audiência de conciliação em
que estivesse ambas as partes para ajustarem as condições de
pagamento, devem as partes se manifestarem quanto aos termos,
antes da homologação.
A parte executada, apresentou comprovante de pagamento no
valor de R$ 2.749,47 (dois mil, setecentos e quarenta e nove
reais e quarenta e sete centavos), requerendo o parcelamento do
restante em seis parcelas mensais no valor de R$ 1.064,24 ( um
mil, sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
O exequente apresentou planilha do débito remanescente de R$
6.563,79, propondo o parcelamento da seguinte forma: 1ª parcela
R$ 1.104,75; 2ª parcela R$ 1.115,54; 3ª parcela R$ 1.126,69;
4ª parcela R$ 1.137,84; 5ª parcela R$ 1.148,63 e 6ª parcela R$
1.159,78.
A executada apresentou comprovante de pagamento da 1ª parcela,
diretamente na conta do patrono da autora, ID 1957017.
Após aceito pela executada, o exequente requer a homologação
do acordo, incluindo multa de 20% (vinte por cento) em caso de
descumprimento.
Assim, determino que a parte executada se manifeste quanto a
inclusão da multa, especificando ainda, os exatos termos do acordo.
Prazo de 05 dias.
Porto Velho/RO, 27 de julho de 2018.
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7028898-82.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CANDEIAS AUTO POSTO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE RICARDO STRAPAZZON
DETOFOL - RO0004234
EXECUTADO: WOODLAND COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi redesignada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 9 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 19/09/2018 Hora: 12:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 27 de julho de 2018.
FELIPE DE OLIVEIRA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7020652-97.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARCELI DA SILVA MACHADO
Advogados do(a) AUTOR: CARLA FRANCIELEN DA COSTA
- RO0007745, EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO RO0003531
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7025288-09.2018.8.22.0001
Classe: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
Assunto: [Seguro, Consórcio]
REQUERENTE: DUANE ALVES DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE COSTA MONTEIRO
ORIGA - RO2580
INTERESSADO: SEM NOME
Advogado do(a) INTERESSADO:
DECISÃO
Trata-se de ação de alvará judicial para levantamento de valores
em torno de R$ 47.000,00 de titularidade de de cujus junto à
consórcio.
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Oportunizada emenda para esclarecimentos quanto à adequação
da via eleita, já que, há informações de que o falecido teria bens
na certidão de óbito e o valor da causa ultrapassar 500 OTNs,
hipóteses nas quais se afastaria a processabilidade via rito especial
da Lei 6.858/80, a autora indicou a conversão para inventário e
indicou outro bem do de cujus.
Dessa sorte, encaminhe-se para distribuição a uma das Varas de
Família e Sucessões.
Porto Velho/RO, 27 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7029320-57.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção
Monetária, Multa de 10%]
EXEQUENTE: SURF TERRAPLANAGENS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: OCICLED CAVALCANTE DA
COSTA - RO0001175
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Tratam-se os autos de cumprimento de SENTENÇA (de honorários
advocatícios) de processo que tramitou perante a 7ª Vara Cível da
Comarca de Porto Velho, sendo aquele juízo competente para o
prosseguimento da demanda, nos termos do artigo 516, II, CPC.
Assim, declino da competência determinando a remessa destes
autos à 7ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho.
Dê-se as baixas necessárias e redistribua-se, observando a
compensação
Porto Velho/RO, 27 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7009853-92.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE:
CANOPUS
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS S. A.
Advogados do(a) REQUERENTE: MANOEL ARCHANJO DAMA
FILHO - RO0004658, MARCELO BRASIL SALIBA - RO0005258
REQUERIDO: LUCIVALDO CLARO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, fica esta intimada
para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio recolhimento
das custas da diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei
3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) Processo nº: 7029372-53.2018.8.22.0001
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
Protocolado em: 27/07/2018 10:31:03
EMBARGANTE: PAULO CEZAR BEZERRA DA SILVA
EMBARGADO: ROSEMEIRE C SANTOS P DE SOUZA
DESPACHO
Versam os presentes sobre embargos de terceiro oposto em
decorrência de constrição ordenada pelo juízo da 8ª Vara Cível.
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Como é sabido, os autos de embargos devem ser distribuídos por
dependência ao juízo que ordenou a contrição (CPC, art. 676).
Pelas razões postas declino da competência para o juízo da 8ª
Vara Cível desta capital.
Redistribua-se por direcionamento.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
RINALDO FORTI DA SILVA
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7034813-49.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização
por Dano Material]
AUTOR: JANECLEY MARQUES TRINDADE, IVETE FERNANDES
DANTAS, ESTEFANY FERNANDES TRINDADE, ITALO
FERNANDES TRINDADE
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DESPACHO
Vistos.
Fica a requerida intimada a apresentar a ata notarial redigida
quando da vistoria realizada em 08/07/2018, conforme informações
do perito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não poder utilizarse deste documento como meio de prova.
Findo o prazo sem que tenha sido apresentado o documento,
intime-se o perito para que prossiga com sua produção sem o
referido documento, vez que este será considerado expurgado de
qualquer valor probatório-contestatório.
Porto Velho/RO, 27 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7019396-22.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A
Advogado do(a) AUTOR: GIULIO ALVARENGA REALE RO0006980
RÉU: ROSEMEIRE VIANA DOS SANTOS SILVA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
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positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7018655-16.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
AUTOR: EDMAR DE SOUSA LEITE
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
DESPACHO
Vistos.
Causa estranheza a irresignação da parte autora quanto ao
DESPACHO anterior, posto que não fora afastada a gratuidade da
justiça da qual é detentora.
O comando judicial fora para que a sucumbente proceda com o
recolhimento das custas finais, e pelo DISPOSITIVO da SENTENÇA
resta claro que a requerida é quem fora condenada ao recolhimento
das custas finais da fase de conhecimento.
Atente a parte à urbanidade, atuação diligente e boa-fé
processual.
Como não houve pedido de cumprimento de SENTENÇA, arquivese.
Porto Velho/RO, 27 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7029475-94.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
RÉU: MARIA GONZATO
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, fica esta intimada
para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio recolhimento
das custas da diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei
3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7020678-32.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA
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BEZERRA CARDOSO - RO0000796, CAMILA BEZERRA BATISTA
- RO0007212
EXECUTADO: MAX SANDRO DA SILVA AVILA, RENATA DALLA
MARTHA
SENTENÇA
Vistos, etc...
Trata-se de pretensão em que o autor postulou a desistência do
feito antes da concretização da citação da parte contrária.
Isto posto, homologo o pedido de desistência da ação, e julgo
extinto o feito, sem resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485,
VIII, do Código de Processo Civil, determinando o seu consequente
e imediato arquivamento, após as anotações e formalidades
pertinentes.
Sem custas finais.
O exequente deve informar no juízo deprecado para diligência
citatória a sua desistência.
Porto Velho - RO, 27 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7044405-20.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Correção Monetária, Arras ou Sinal, Cheque, Espécies
de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
EXEQUENTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MILEISI LUCI FERNANDES RO0003487, JAQUELINE FERNANDES SILVA - RO0008128,
ELIEZER BELCHIOR DANTAS - RO7644
EXECUTADO: IONALDA DOS SANTOS GONCALVES
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Manifeste-se a exequente quanto aos ofícios juntados aos autos,
requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho/RO, 27 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7024110-25.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: APARECIDO ALVES DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: JOSIMAR OLIVEIRA MUNIZ RO0000912, VANTUILO GEOVANIO PEREIRA DA ROCHA RO0006229
RÉU: MARIO CALIXTO FILHO
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7033381-92.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ARNALDO DA SILVA BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUZINETE XAVIER DE SOUZA RO0003525
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimado(a)
a, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da resposta de
ofício do INSS.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1346 email: pvh8civel@
tjro.jus.br
Processo nº: 7029502-43.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Transação]
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO
- RO000324A
RÉU: GABRIELA SOUSSEN AGUIAR DE ZUNIGA
Nome: GABRIELA SOUSSEN AGUIAR DE ZUNIGA
Endereço: Rua Pio XII, 1258, Apto 102, Olaria, Porto Velho - RO CEP: 76801-320
DESPACHO
Vistos.
1. Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento
das custas iniciais, no importe de 1% sobre o valor da causa, neste
momento, ou no mínimo o valor de R$ 100,00, no prazo de 15
dias, sob pena de indeferimento da inicial. O remanescente 1%
deverá ser pago em 5 (cinco) dias, se não houver acordo, a partir
da audiência de conciliação.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Em que pese tratar-se de rito especial monitório, o qual não prevê
audiência inicial de conciliação, atetando-se à política conciliatória,
recomendável a inclusão desta lide para realização de tentativa de
conciliação, ajustando-se os prazos de defesa e procedimentos à
esta medida.
Assim, amparado pelo disposto no art. 139, V e VI do CPC
determina-se:
Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC,
comparecer à audiência de conciliação que ocorrerá na Central de
Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com
Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em Porto Velho (RO),
telefone: (69) 3217-1346, e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br, devendo as
partes se fazer acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º).
AO CARTÓRIO: Agende-se data para audiência utilizando-se o
sistema automático do PJE. Após, certifique-se, intime-se a parte
autora via Sistema Eletrônico, e encaminhando como anexo à parte
requerida.
A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu
advogado (art. 334, § 3º, CPC/2015).
O prazo para apresentar Embargos à Monitória (defesa) é de 15
dias, e fluirá da data de realização da audiência. Caso o Requerido
manifeste o desinteresse na realização, da data da apresentação
do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art.
334, §5º). Caso qualquer das partes, intimadas, não compareça na
solenidade, o prazo igualmente contará da solenidade.

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

Este DESPACHO servirá como carta/MANDADO, assim, neste ato,
vossa senhoria está sendo citada para comparecer à audiência e
efetuar o pagamento de R$ 28.796,09 mais 5% de honorários em
até 15 dias, ou apresentar embargos em 15 dias, ambos a contar
da audiência de conciliação.
Ficam advertidas as partes 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 conforme art.
334, §8º do CPC.
Caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará isento
de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 5% do valor da
dívida à título de honorários advocatícios (art. 701, do NCPC).
Para o caso de não cumprimento, fixam-se honorários em 10%
(dez por cento) do valor da dívida.
Não havendo o cumprimento da obrigação (pagamento) e não
havendo defesa, serão presumidos verdadeiros o fatos narrados
pelo autor em inicial (art. 334 do CPC) e “constituir-se-á, de pleno
direito, título executivo judicial” (CPC, art. 702, §8º).
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam usando o código:18072717200109100000018763162 (nos
termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de
2013 do Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de
constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º
do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para SENTENÇA,
nos termos dos art. 702 8º e seguintes do NCPC.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7041595-09.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Contratos Bancários]
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: DEBORA LEMES BASTOS DE BARROS
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Expeça-se alvará para a transferência dos valores penhorados à
conta indicada pelo exequente.
Para a realização de consulta aos cadastros dos sistemas
BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD para verificação dos endereços,
bens ou valores do executado, o exequente deve providenciar o
recolhimento da respectiva taxa no valor de R$ 15,29 para cada
uma das consultas a cada órgão (artigo 17 da Lei n. 3.896/2016),
no prazo de 5 dias.
A informação junto à Receita Federal postulada é obtida através do
sistema informatizado INFOJUD.
Assim, o exequente deverá recolher o valor equivalente a duas
taxas, para a realização das duas consultas que postulara.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1346 email: pvh8civel@
tjro.jus.br
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Processo nº: 7029508-50.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Transação]
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO
- RO000324A
RÉU: ADRIANA DANIELE CRUZ FARIAS
Nome: ADRIANA DANIELE CRUZ FARIAS
Endereço: Rua Diamante, 4378, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-698
DESPACHO
Vistos.
1. Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento
das custas iniciais, no importe de 1% sobre o valor da causa, neste
momento, ou no mínimo o valor de R$ 100,00, no prazo de 15
dias, sob pena de indeferimento da inicial. O remanescente 1%
deverá ser pago em 5 (cinco) dias, se não houver acordo, a partir
da audiência de conciliação.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Em que pese tratar-se de rito especial monitório, o qual não prevê
audiência inicial de conciliação, atetando-se à política conciliatória,
recomendável a inclusão desta lide para realização de tentativa de
conciliação, ajustando-se os prazos de defesa e procedimentos à
esta medida.
Assim, amparado pelo disposto no art. 139, V e VI do CPC
determina-se:
Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC,
comparecer à audiência de conciliação que ocorrerá na Central de
Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com
Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em Porto Velho (RO),
telefone: (69) 3217-1346, e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br, devendo as
partes se fazer acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º).
AO CARTÓRIO: Agende-se data para audiência utilizando-se o
sistema automático do PJE. Após, certifique-se, intime-se a parte
autora via Sistema Eletrônico, e encaminhando como anexo à parte
requerida.
A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu
advogado (art. 334, § 3º, CPC/2015).
O prazo para apresentar Embargos à Monitória (defesa) é de 15
dias, e fluirá da data de realização da audiência. Caso o Requerido
manifeste o desinteresse na realização, da data da apresentação
do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art.
334, §5º). Caso qualquer das partes, intimadas, não compareça na
solenidade, o prazo igualmente contará da solenidade.
Este DESPACHO servirá como carta/MANDADO, assim, neste ato,
vossa senhoria está sendo citada para comparecer à audiência e
efetuar o pagamento de R$ 15.326,69 mais 5% de honorários em
até 15 dias, ou apresentar embargos em 15 dias, ambos a contar
da audiência de conciliação.
Ficam advertidas as partes 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 conforme art.
334, §8º do CPC.
Caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará isento
de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 5% do valor da
dívida à título de honorários advocatícios (art. 701, do NCPC).
Para o caso de não cumprimento, fixam-se honorários em 10%
(dez por cento) do valor da dívida.
Não havendo o cumprimento da obrigação (pagamento) e não
havendo defesa, serão presumidos verdadeiros o fatos narrados
pelo autor em inicial (art. 334 do CPC) e “constituir-se-á, de pleno
direito, título executivo judicial” (CPC, art. 702, §8º).
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam usando o código: 18072717341936000000018763714 (nos
termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de
2013 do Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de
constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública,
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com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º
do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para SENTENÇA,
nos termos dos art. 702 8º e seguintes do NCPC.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7044789-80.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Contratos Bancários]
EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERVAL VIEIRA JUNIOR SP244234
EXECUTADO: RODAS EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME, MARIO JONER
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Expeçam-se Cartas de Citação aos endereços indicados pelo
exequente na petição sob o ID. 19652774.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
brProcesso nº: 7028813-96.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Inadimplemento, Correção Monetária, Serviços
Hospitalares]
AUTOR: ASSOCIAÇÃO TIRADENTES DOS POLICIAIS
MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE
RONDONIA ASTIR
Advogado do(a) AUTOR: FREDSON AGUIAR RODRIGUES RO7368
RÉU: VALTECIR FERREIRA NUNES
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
As partes, em início do processo, já apresentam acordo formalizado
extrajudicialmente e pedem sua homologação.
É o relatório. Decido.
A transação efetuada e concluída não possui mácula aparente,
seja vício de consentimento, seja defeito ou nulidade, sendo
formalmente válida, o que torna inevitável sua homologação.
Trata-se de direito disponível das partes, o que dispensa maiores
delongas e cuidados.
Posto isso, homologo o acordo de que se trata, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, conforme as cláusulas especificadas.
Julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015.
Custas já pagas.
No sentido de que com a homologação do presente acordo formase um titulo executivo judicial, que poderá ser executado nos termos
do art. 523 do CPC/2015, em caso de descumprimento.
Saliento que caso haja descumprimento, a parte interessada em
executar, poderá desarquivar sem custas os autos por 6 meses.
Ultrapassado este lapso, as despesas do desarquivamento poderão
ser cobrados do vencido, na execução, demonstrando somente o
valor isolado na planilha.
Oportunamente arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7054571-48.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: TARGMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILBERTO DE JESUS DA ROCHA
BENTO JUNIOR - SP170162
EXECUTADO: OLIVEIRA E BRAGA COMERCIO DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
IntimaçãoFica a parte /Exequente intimada a promover o regular
andamento do feito no prazo de 05 dias sob pena de extinção.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7059777-43.2016.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Cheque]
AUTOR: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA,
DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) AUTOR: IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA
CARDOSO - RO0000796, CAMILA BEZERRA BATISTA
- RO0007212, MARCOS RODRIGO BENTES BEZERRA RO0000644
RÉU: MAICON WILLIAN DE SOUZA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Diante das diligência negativas e da certidão da serventia,
manifeste-se o autor nos termos do prosseguimento, no prazo de
05 (cinco) dias.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7029434-93.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Inadimplemento]
AUTOR: ASSOCIACAO DE PROFISSIONALIZACAO EM
ENFERMAGEM DO ESTADO DE RONDONIA - ASSEN/RO
Advogados do(a) AUTOR: NILTON MENEZES SOUZA CORTES RO8172, MARCELO BOMFIM DE ALMEIDA - RO0008169
RÉU: LUCAS FERREIRA SOUSA
DESPACHO
Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento das
custas iniciais, no importe de 1% sobre o valor da causa, ou, se
o valor das custas resultar em valor inferior a R$ 50,97, efetuar
o pagamento deste valor, no prazo de 15 dias, sob pena de
indeferimento da inicial. A segunda parcela equivalente a 1% do
valor da causa, ou a segunda parcela de R$ 50,97, deverá ser paga
em até 5 (cinco) dias, se não houver acordo, a partir da audiência
de conciliação, sob pena de indeferimento da inicial.
Deverá ainda o autor esclarecer quantos aos documentos de ID
20103727 - Pág. 1 a 4.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7029034-79.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Cheque]
AUTOR: TIAGO MARTINS DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: RAILA CRISTIELE BATISTA MENDES
- GO49735
RÉU: ELDER LUIS JORDAO DA SILVA 52030113204
Advogado do(a) RÉU: João Goulart, 2122, Bairro São Cristóvão,
Porto Velho/RO
DESPACHO
Concedo o benefício da justiça.
Em que pese tratar-se de rito especial monitório, o qual não prevê
audiência inicial de conciliação, atetando-se à política conciliatória,
recomendável a inclusão desta lide para realização de tentativa de
conciliação, ajustando-se os prazos de defesa e procedimentos à
esta medida.
Assim, amparado pelo disposto no art. 139, V e VI do CPC
determina-se:
Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC,
comparecer à audiência de conciliação que ocorrerá na Central de
Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com
Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em Porto Velho (RO),
telefone: (69) 3217-1346, e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br, devendo as
partes se fazer acompanhadas por seus patronos (art. 334, § 9 º ).
AO CARTÓRIO: Agende-se data para audiência utilizando-se o
sistema automático do PJE. Após, certifique-se, intime-se a parte
autora via Sistema Eletrônico, e encaminhando como anexo à
parte requerida. A intimação do autor para a audiência será feita na
pessoa do seu advogado (art. 334, § 3º, CPC/2015).
O prazo para apresentar Embargos à Monitória (defesa) é de 15
dias, e fluirá da data de realização da audiência. Caso o Requerido
manifeste o desinteresse na realização, da data da apresentação
do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art.
334, §5º). Caso qualquer das partes, intimadas, não compareça na
solenidade, o prazo igualmente contará da solenidade.
Este DESPACHO servirá como carta/MANDADO, assim, neste ato,
vossa senhoria está sendo citada para comparecer à audiência e
efetuar o pagamento de R$ 2.914,87 mais 5% de honorários em
até 15 dias, ou apresentar embargos em 15 dias, ambos a contar
da audiência de conciliação.
Ficam advertidas as partes 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 conforme art.
334, §8º do CPC.
Caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará isento
de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 5% do valor da
dívida à título de honorários advocatícios (art. 701, do NCPC).
Para o caso de não cumprimento, fixam-se honorários em 10%
(dez por cento) do valor da dívida.
Não havendo o cumprimento da obrigação (pagamento) e não
havendo defesa, serão presumidos verdadeiros o fatos narrados
pelo autor em inicial (art. 334 do CPC) e “constituir-se-á, de pleno
direito, título executivo judicial” (CPC, art. 702, §8º).
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam usando o código: 18072513111057500000018685921 (nos
termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de
2013 do Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de
constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do
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NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º
do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para SENTENÇA,
nos termos dos art. 702 8º e seguintes do NCPC.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7007939-90.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE
RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA SOARES DA
COSTA MELO - DF29047
EXECUTADO: PRISCILA LIMA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
IntimaçãoFica a parte Exequente intimada a promover o regular
andamento do feito no prazo de 05 dias sob pena de extinção.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7011399-22.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
AUTOR: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA.
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO ROBERTO ROMAO SP0289551
RÉU: EDMAR ALMEIDA CHAVES
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Desentranhe-se o MANDADO para cumprimento no endereço
indicado pelo autor na petição sob o ID. 19642849:
RUA RAIMUNDO CANTUARIA, Nº 3231
NOVA PORTO VELHO, PORTO VELHO/RO
CEP: 76820-099
Conforme solicitado pela parte, o oficial de justiça que receber o
MANDADO deverá fazer contato com o patrono da parte autora,
com contato indicado na petição indicada acima.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7044312-57.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]
EXEQUENTE: JOSE ROBERTO FERREIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO FERNANDES LIMA DA
SILVA - RO0006122, FABIO MELO DO LAGO - RO0005734
EXECUTADO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: THATIANE TUPINAMBA DE
CARVALHO - RO0005086, CINTIA REGINA DORNELAS SP192973
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Ante a satisfação da obrigação informada nos autos, determinase:
a) a expedição de alvará em favor do credor;
b) a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015;
c) que o executado proceda ao pagamento das custas finais, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em
dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
P. R. I. e, após o trânsito em julgado, procedido ao pagamento das
custas ou sua inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos, com
as cautelas devidas.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7000529-78.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e
devolução do dinheiro]
AUTOR: LUANA DA SILVA ALVES DE SOUSA
Advogado do(a) AUTOR: MIRIAM BARNABE DE SOUZA RO0005950
RÉU: AUTO ESCOLA E DESPACHANTE SANTANA LTDA - ME,
AUTO ESCOLA SANTANA LTDA ME - ME
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Redistribua-se o MANDADO citatório para o escorreito
cumprimento.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0004149-62.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: NILO CORBARI
Advogado do(a) AUTOR: PAULO ROGERIO JOSE - RO0000383
RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
Advogado do(a) RÉU: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP0228213
IntimaçãoFica a parte Requerente intimada a promover o regular
andamento do feito no prazo de 05 dias sob pena de extinção.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7019241-19.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DEIVANIR DE JESUS MOTA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO DE ASSIS DA SILVA SC0035135
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RÉU: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
Intimação Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu
patrono, para no prazo de 05 dias, apresentar comprovante de
depósito dos honorários periciais.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7046480-32.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MERCANTIL NOVA ERA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA
- RO0004558
EXECUTADO: N. SILVA SOUSA AGUIAR - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, fica esta intimada
para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio recolhimento das
custas da diligência BACENJUD, conforme estabelecido no art. 17
da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7010389-40.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
EXEQUENTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: DAVID CHRISTIANO TREVISAN
SANZOVO - PR47051, KEITI MICHELE CAPERUCI DA SILVA PR84961
EXECUTADO: DALMISA DE SOUSA LOPES
Advogado do(a) EXECUTADO: IVANILSON LUCAS CABRAL RO0001104
DESPACHO
Vistos.
A consulta realizada via RENAJUD permite serem gravadas as
seguintes restrições, conforme o manual do RENAJUD:
“5.1. Restrições
O sistema RENAJUD possibilita a inserção e a retirada de
restrições judiciais sobre veículos automotores em âmbito nacional.
As restrições são cumulativas e podem ser classificadas nos
seguintes tipos:
Transferência – impede o registro da mudança da propriedade do
veículo no sistema RENAVAM;
Licenciamento – impede o registro da mudança da propriedade,
como também um novo licenciamento do veículo no sistema
RENAVAM;
Circulação (restrição total) – impede o registro da mudança
da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema
RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o
seu recolhimento a depósito.
Registro de Penhora – registra no sistema RENAVAM a penhora
efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais
dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e
data da atualização do valor da execução)”.
Como se vê, não possui aptidão para a formalização de penhora,
apenas para a imposição de gravames sobre o registro do bem
móvel automotor.
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Analisando os documentos juntados aos autos, verifico
que exequente possui o direito de propriedade sobre o veículo
Peugeot 207 HB XR, Cor: Prata, Ano/Modelo: 2012/2012, Placa:
NBR 3647, por decorrência contrato de alienação fiduciária
firmado para garantia do débito que executados nestes autos
(ID.9076679).
Por esta feita, não há óbice ao pleito de busca e apreensão,
avaliação e penhora do bem indicado.
Diante disso, defiro o pleito de busca e apreensão, avaliação e
penhora do bem supra.
Entretanto, para que seja realizada a penhora do bem móvel objeto
do contrato, deverá o exequente proceder com o recolhimento das
custas de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco)
dias.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7029743-85.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização
por Dano Material]
AUTOR: LUZENIR OLIVEIRA DA SILVA CARNEIRO,
DEOCLECIANO OLIVEIRA DA SILVA, LUCAS ALEXANDRE
OLIVEIRA DE ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DECISÃO
A parte requerida apresentou impugnação ao valor dos honorários
periciais apresentados pelo perito.
Indefiro a impugnação apresentada, uma vez que o valor condiz
com o trabalho que será prestado e avaliado pelo perito, bem como
o valor é semelhante ao que está sendo fixado em demais casos
semelhantes.
Sendo assim, afasto a impugnação e determino que a requerida
proceda com o recolhimento dos honorários do perito no prazo de
10 (dez) dias, sob pena de sequestro.
Depositados os honorários, expeça-se alvará de 50% do valor,
e intime-se o perito para que dê início aos trabalhos.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 0012487-59.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Auxílio-Doença Acidentário]
AUTOR: LUCIO DE MEDEIROS FREIRE
Advogados do(a) AUTOR: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA
CECCATTO - RO0005100, RODRIGO TOSTA GIROLDO RO0004503
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

371

DECISÃO
Iniciada a execução invertida, a autarquia federal executada
(INSS) apresentou planilha de cálculos postulando a restituição
da diferença do valor de benefícios pagos durante o trâmite do
processo por força de antecipação de tutela deferida.
O exequente insurgiu-se arguindo a natureza alimentar do benefício
previdenciário percebido, afirmando a impossibilidade do pedido de
restituição.
Os benefícios previdenciários possuem natureza alimentar por
expressa previsão constitucional grafada no art. 100, §1º da Magna
Carta brasileira.
A restituição dos valores pagos a título de benefício previdenciário
somente tem guarida nos casos em que a demanda é julgada
improcedente e, por conseguinte a tutela é revogada, uma vez que
sendo improcedente o pedido a percepção do benefício se deu de
forma indevida, e para que não haja enriquecimento ilícito é que se
erige a hipótese de restituição.
É o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, em apreço à jurisprudência do STJ vejamos:
“Agravo de instrumento. Benefício previdenciário. Tutela de
urgência revogada. Devolução de valores recebidos indevidamente.
Possibilidade. Ação autônoma. Desnecessidade. Procedimento
para o ressarcimento. Inobservância. Recurso parcialmente
provido.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do RE n. 1.401.560, processado sob o rito repetitivo,
a reforma da DECISÃO que antecipa a tutela obriga o autor da ação
a devolver os benefícios previdenciários indevidamente percebidos
que, inclusive, pode ser executado nos mesmos autos.
Para a restituição, todavia, faz-se necessário declarar, após
garantido o contraditório, o valor devido e, uma vez liquidada e
incontroversa a quantia a ser ressarcida, o juízo autorizará que o
INSS promova os descontos em folha de até 10% dos benefícios
previdenciários em manutenção do mesmo segurado até a
satisfação do crédito.
A inobservância deste procedimento justifica a reforma da
SENTENÇA, sobretudo porque não é possível que apenas
possibilite ao credor que faça descontos de acordo com seu juízo
de conveniência.
Recurso a que se dá parcial provimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 080016195.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª
Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Walter Waltenberg
Silva Junior, Data de julgamento: 08/05/2017”.
Ressalte-se que a restituição nos casos de revogação da tutela
antecipada é a confirmação da reversibilidade da medida deferida
em sede de cognição sumária.
Todavia, a hipótese mencionada acima não se amolda ao caso dos
autos, vez que a parte autora teve seu pedido julgado procedente,
e em sede de SENTENÇA houve a conversão do benefício.
A parte autora, ora exequente, recebera de boa-fé o benefício
previdenciário por força da concessão de antecipação de tutela, e
não houve a revogação desta, mas sim a conversão do benefício
outrora concedido em um outro em sede de SENTENÇA, não há
que se falar em restituição.
Assim, a autora recebeu o benefício de boa-fé e de forma legítima.
Acolho a impugnação da exequente e indefiro o pedido de
restituição da diferença de valores entre os benefícios percebidos
por força de antecipação de tutela (auxílio-doença acidentário) e o
benefício concedido quando da prolação da SENTENÇA (auxílioacidente).
Intime-se.
Certificado o trânsito em julgado dessa DECISÃO, volvam
conclusos os autos.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7015787-36.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Mensalidades]
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
EXECUTADO: BRUNA APARECIDA FELISBERTO
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Defere-se a medida de penhora parcial de vencimentos, uma vez
que o abatimento do valor não configura afronta ao ordenamento
jurídico, pois limitado ao percentual de 30% dos rendimentos
líquidos estará se definindo a possibilidade de subsistência da
executada, e ao mesmo tempo dando efetividade a execução.
Inclusive é posicionamento reiterado e atual do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme se pode notar no aresto a seguir:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. A
jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que os
empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação
facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do trabalhador, ante a natureza alimentar do salário
e do princípio da razoabilidade. Agravo regimental improvido. STJ
- AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no
REsp 1455715 SC 2014/0114935-6 (STJ). Data de publicação:
21/11/2014
Oficie-se ao empregador indicado pela parte autora, no sentido
de descontar mensalmente o valor de 30% do salário líquido do
executado, e após depositar em conta judicial, até o limite do valor
exequendo que deve constar expressamente no expediente.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7009235-84.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Cheque]
EXEQUENTE: JOAO BATISTA VIEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GABRIEL ELIAS BICHARA RO0006905
EXECUTADO: CASA DE CARNE ESPERANCA EIRELI - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados à
disposição do juízo, não foram encontrados bens para penhora,
mesmo já tendo sido citada/intimada a executada.
Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
não há razão para a repetição das diligências já realizadas, que
somente se justifica mediante: “motivação expressa da exequente,
que não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o
Juízo com providências que cabem ao autor da demanda” (STJ.
AgRg no AREsp 366440 Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J.
25/03/2014).
Assim, determino o arquivamento provisório dos autos, devendo ser
devidamente anotado no processo, por se encontrar em pendência
de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, CPC/15).
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
br
Processo nº: 7016356-66.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
AUTOR: OROZIA LIMA MENDES
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA RO0004543
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, JONATHAS COELHO BAPTISTA DE MELLO
- RO0003011, BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO - RO0005462
DESPACHO
1. Manifeste-se a parte vencedora quanto a eventual interesse no
cumprimento de SENTENÇA, em 15 dias, que prosseguirá nestes
próprios autos.
2. Deverá o sucumbente proceder ao pagamento das custas finais
da fase de, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
3. Pagas ou inscritas as custas e não tendo manifestação quanto
ao cumprimento de SENTENÇA, arquive-se.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7052587-92.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes,
Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
AUTOR: VIRGINNIA BUZAGLO SALES
Advogado do(a) AUTOR: MAURO DOS SANTOS CORDEIRO RO0006108
RÉU: CLARO - AMERICEL S/A
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA - RS0041486
DESPACHO
Vistos.
Converto o feito em diligência.
Como a questão fática ainda deve ser complementada com a
realização de outras provas, não ocorrendo hipótese de extinção,
julgamento antecipado ou julgamento parcial do MÉRITO, procedo
ao saneamento do processo, nos termos do artigo 357 do CPC/15.
Inexistindo questões processuais pendentes, necessita comprovar:
a) existência da dívida inscrita em cadastro de inadimplente;
b) que a assinatura constante no contrato é da requerente.
Como ainda persiste a questão da autenticidade da assinatura no
contrato, determino a produção da prova pericial grafotécnica.
Para tanto nomeio o perito grafotécnico Urbano de Paula, que
deverá apresentar a proposta de honorários, currículo, com
comprovação de especialização, contato profissional, em especial
o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações
pessoais (artigo 465, § 2º, do CPC/2015), no prazo de 5 dias.
O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 1 (um) mês,
devendo informar ao Juízo a data de início dos trabalhos com
antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de viabilizar a
intimação das partes.
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As partes deverão arguir o impedimento ou suspeição do perito,
indicar assistente técnico devidamente qualificado e habilitado,
bem como apresentar quesitos no prazo de 15 dias contados da
intimação desta DECISÃO (artigo 465, § 1º, CPC/15).
As partes serão intimadas da proposta de honorários para,
querendo, se manifestar no prazo comum de 5 dias (§ 3º).
Autorizo, desde logo, ao perito, o levantamento de 50% dos
honorários, no início dos trabalhos (§ 4º, art. 465, CPC/2015),
levantando o remanescente apenas ao final, depois de entregue
o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários às
partes.
Considerando a determinação da perícia por este juízo, e ainda,
que a parte requerente é beneficiária da justiça gratuita, determino
que as custas das verbas periciais sejam custeadas pela parte
requerida (art. 95, CPC/15).
As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a
diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente
ou na audiência de instrução e julgamento (art. 469, CPC/2015).
O perito deverá assegurar aos assistentes das partes o acesso e o
acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com
prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, § 2º).
Ao juízo, o perito deverá esclarecer, baseado nas regras técnicas,
se a requerente firmara o contrato.
O requerido deverá trazer o original do documento no prazo de dez
dias, apresentando-o no Cartório Distribuidor.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
Juiz de Direito

9ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) Processo nº: 7026570-53.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 20/05/2016 10:12:58
AUTOR: MURILO PEREIRA DOS REIS
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
DESPACHO
Intime-se o requerido para recolher as custas finais sob pena de
inscrição em dívida ativa.
Requeira o autor o que de direito em 5 dias.
Silente o autor e recolhidas as custas ou, não recolhidas, protestada
e encaminhada para inscrição em dívida ativa, arquivem-se.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
RINALDO FORTI DA SILVA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7002456-16.2017.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957
EXECUTADO: FERNANDO AUGUSTO FREIRE DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Em consulta aos sistemas conveniados localizei novo(s)
endereço(s). Minuta a seguir.
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1- Defiro a tentativa de citação da parte executada no(s) endereço(s)
(apenas no que não houve tentativa), desde que a parte credora
comprove o recolhimento da diligência negativa anterior (art. 93,
NCPC).
Prazo: 10 dias.
2- Apresentado o comprovante, expeça-se MANDADO de citação/
penhora/avaliação/intimação.
3- Sendo o MANDADO negativo, cite-se por Edital.
4- Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para
patrocinar a defesa do ausente (art. 72, II do CPC).
Porto Velho - RO, 27 de julho de 2018.
Rinaldo Forti Silva
Juiz de Direito
SIEL:
Infojud:
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7029454-21.2017.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANGELICA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALAN ROGERIO FERREIRA
RICA - RO0001745, EDUARDO AUGUSTO FEITOSA CECCATTO
- RO0005100
EXECUTADO: PAULO CESAR BARBOSA NOGUEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Bacenjud negativo (valor ínfimo - art. 836 do NCPC). Minuta a
seguir.
Renajud negativo (não constam veículos cadastrados). Minuta a
seguir.
Indefiro o pedido de negativização do nome da parte executada
no sistema Serasajud, tendo em vista que tal providência pode ser
realizada pela parte, independentemente de DESPACHO judicial.
O princípio da cooperação preceitua que as partes do processo
devem cooperar entre si e não acumular o Judiciário de atribuições
tangíveis à parte.
Intime-se a parte exequente, via advogado, para apresentar o valor
atualizado do crédito e indicar bens a penhora.
Caso requeira pesquisa a sistema conveniado, deverá comprovar
o recolhimento da taxa prevista no art. 17 da Lei de Custas
3896/2016, para cada uma das pesquisas, salvo se for beneficiário
da justiça gratuita.
Prazo: 10 dias.
Porto Velho - RO, 27 de julho de 2018.
Rinaldo Forti Silva
Juiz de Direito
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder JudiciárioEJUAK.
CANDIDOsexta-feira, 27/07/2018 Minutas | Ordens judiciais |
Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências,
Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão,
e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Número
do Protocolo: 20180004678058 Número do Processo: 702945421.2017.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de
Porto Velho Juiz Solicitante do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva
(Protocolizado por Beatriz Goncalves Candido) Tipo/Natureza da
Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome
do Autor/Exeqüente da Ação: CONDOMINIO RESIDENCIAL
ANGELICA Deseja bloquear conta-salário Não
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.
611.468.462-15 - PAULO CESAR BARBOSA NOGUEIRA
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$0,78]
[Quantidade atual de não respostas: 0] RespostasITAÚ UNIBANCO
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S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora ProtocoloTipo
de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado
Remanescente (R$)Data/Hora Cumprimento25/07/2018 13:27Bloq.
Valor
Rinaldo Forti da Silva 10.643,46(03) Cumprida parcialmente por
insuficiência de saldo.
0,710,71
(0,00 em conta-salário)26/07/2018 20:3127/07/2018 18:26:16Desb.
Valor Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado por Beatriz Goncalves
Candido)0,71Não enviada-- BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas
as Contas Data/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor
(R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/
Hora Cumprimento25/07/2018 13:27Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 10.643,46(03) Cumprida parcialmente por
insuficiência de saldo.
0,070,07
(0,00 em conta-salário)26/07/2018 04:5927/07/2018 18:26:16Desb.
Valor Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado por Beatriz Goncalves
Candido)0,07Não enviada-- BCO BRADESCO / Todas as
Agências / Todas as Contas Data/Hora ProtocoloTipo de
OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado
Remanescente (R$)Data/Hora Cumprimento25/07/2018 13:27Bloq.
Valor
Rinaldo Forti da Silva 10.643,46(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)25/07/2018 20:20 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento25/07/2018 13:27Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 10.643,46(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)25/07/2018 23:01 Não RespostasNão há
não-resposta para este réu/executado
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7019641-67.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DORACY DE SANTANA E SILVA
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
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
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) Processo nº: 0025270-20.2012.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 26/04/2018 12:53:32
EXEQUENTE: DEVANIR DE ALMEIDA, SIRENE NUNES DA
SILVA, IZAIAS CAMPANA, JANINHA DE ALMEIDA SILVA, EURENI
NUNES DE ALMEIDA, ARMINDO DA CRUZ ANDERSON, ELI DE
ALMEIDA SILVA, EDUARDO MIRANDA DE SOUZA, ALBERTO
DA SILVA, HOSANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, AMADO NINCH,
MARLENE NUNES ALMEIDA, JOSE LOURENCO DOS SANTOS,
JOSE RONALDO BARROS DE GOIS, GUERINO BUZATTO
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S. A.
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DESPACHO
Esclareça os motivos de pretender a substituição da procuração
original dos autos físicos. A procuração é outorgada para esse feito
e salvo justificativa excepcional pode ser substituída por cópia.
Não havendo manifestação em 10 dias, arquivem-se.
I.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
RINALDO FORTI DA SILVA
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7021081-35.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LARISSA LIRA MARQUES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES MT8843/O
RÉU: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
Poder Judiciário
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São João Bosco, RO,
76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 7062809-56.2016.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DANIELLY ARAUJO CELESTINO
Advogado do(a) AUTOR: JHONATAS EMMANUEL PINI RO0004265
RÉU: NATURA COSMETICOS S/A
Advogado do(a) RÉU: FABIO RIVELLI - RO0006640
Certidão
Fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º do CPC
para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, nos termos do
art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, concomitante ao
transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art.
525 do CPC (independentemente de penhora ou nova intimação),
iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo,
apresente impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
Não havendo impugnação, saliento que a parte exequente deverá
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7029936-03.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JETER MARCELO RUIZ SP230358
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EXECUTADO: CONSTRUTORA AMPERES LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7052145-29.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MATEUS ANDRE BORTOLOZZO
Advogado do(a) AUTOR: DIEGO DINIZ CENCI - RO0007157
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207,
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7028475-93.2016.8.22.0001
MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) AUTOR: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831, LILIAN MARIANE LIRA - RO0003579
RÉU: ALLAN LUCAS VICENTE FIGUEIREDO DE ARAUJO
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Determinei pesquisa do endereço da parte requerida por meio dos
sistemas conveniados ao TJ/RO. Minuta a seguir.
1- Portanto, cite-se/intime-se a parte requerida no(s) endereço(s)
descrito(s) na minuta a seguir (apenas naquele que não houve
tentativa) para pagar o crédito, acrescido de honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa ou, querendo, apresentar
embargos monitórios, nos termos dos artigos 701 e 702 do CPC.
2- Sendo negativa, cite-se por Edital.
SERVE COMO CARTA/MANDADO.
Porto Velho - RO, 27 de julho de 2018.
Rinaldo Forti Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) Processo nº: 7065411-20.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: ELIETE DE SOUSA AMARAL
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO
- RO0000816
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
SENTENÇA
Vistos e examinados.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA iniciado por ELIETE
DE SOUZA AMARAL em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE
RONDÔNIA, ambos qualificados nos autos.
Comprovado o depósito dos valores relativos à condenação (Id n.
16516523), a parte exequente concordou e pugnou pela expedição
do alvará (Id n. 19243133).
Diante disso, tenho por satisfeito o crédito do exequente, pelo que
julgo extinto por SENTENÇA o feito, nos termos do art. 924, II, do
Código de Processo Civil.
Expeça-se alvará em favor do exequente para o levantamento dos
valores de Id n. 16516523.
Custas pagas (Id n. 16516523).
Após, arquivem-se.
P.R.I.
Porto Velho, 27 de julho de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0020603-20.2014.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO ITAÚ
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCOS CALDAS MARTINS
CHAGAS - MG0056526
EXECUTADO: LOGISTICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, CAROLINA DE SOUZA
FREITAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Em consulta aos sistemas conveniados (bacenjud, renajud, infojud
e SIEL) localizei novo(s) endereço(s). Minuta a seguir.
1- Defiro a tentativa de citação da parte executada Carolina de
Souza Freitas no(s) endereço(s) (apenas no que não houve
tentativa), desde que a parte credora comprove o recolhimento da
diligência negativa anterior e indique o endereço no qual se dará a
tentativa de citação (art. 93, NCPC).
Prazo: 10 dias.
2- Apresentado o comprovante, expeça-se MANDADO de citação/
penhora/avaliação/intimação.
3- Sendo o MANDADO negativo, cite-se por Edital.
4- Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para
patrocinar a defesa do ausente (art. 72, II do CPC).
5 - Diante do insucesso da busca de novo endereço para a citação
da parte executada Logistica - Assessoria e Consultoria em Gestão
Empresarial LTDA -Me, fica a parte exequente intimada, via
advogado, para apresentar cálculo atualizado do crédito, indicar
novo endereço ou requerer o que entender de direito.
Porto Velho - RO, 27 de julho de 2018.
Rinaldo Forti Silva
Juiz de Direito
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
JudiciárioEJUAK.CANDIDOsexta-feira,
27/07/2018
Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento de Ordem Judicial de
Requisição de Informações
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Todos os dados obtidos por meio da requisição de informação são
“meramente informativos” e podem ter sofrido alteração entre o
momento de geração da informação pela instituição financeira e o
momento da visualização da resposta pelo juiz.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão,
e clique aqui para imprimir. 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: 20180004429284 Número do Processo: 002060320.2014.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de
Porto Velho Juiz Solicitante: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado
por Beatriz Goncalves Candido) Tipo/Natureza da Ação: Ação
Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/
Exeqüente da Ação: BANCO ITAÚ
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.
09.588.271/0002-65
LOGISTICA
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME
[Saldo Consolidado: R$ 0,00] [Quantidade atual de não
respostas: 0]RespostasITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as
Agências / Todas as ContasData/Hora ProtocoloTipo de
OrdemJuiz
SolicitanteResultadoSaldo(R$)Endereços
(mais
recente primeiro)Relação de agências/contasExtratosData/Hora
Cumprimento16/07/2018 13:28Requisição de InformaçõesRinaldo
Forti da Silva(32) Cumprida considerando as informações existentes
na instituição.Não requisitado
0,00
R ALVARO MAIA 2697 SALA A ARIGOLANDIA 07680119PORTO
VELHO RO
AVENIDA ALVARO BOTELHO MAIA 1880 SALA 20 P 14 JANEIRO
06902021MANAUS AM
AVENIDA ALVARO MAIA 1880 SALA 20 P 14 JANEIRO
06902021MANAUS AM
Não
requisitadoNão
requisitado17/07/2018
09:43
Não
RespostasNão há não-resposta para esta pessoa pesquisada
774.914.322-04 - CAROLINA DE SOUZA FREITAS
[Saldo Consolidado: R$ 0,00] [Quantidade atual de não
respostas:
1]RespostasBCO
BRADESCO
/
Todas
as
Agências / Todas as ContasData/Hora ProtocoloTipo de
OrdemJuiz
SolicitanteResultadoSaldo(R$)Endereços
(mais
recente primeiro)Relação de agências/contasExtratosData/Hora
Cumprimento16/07/2018 13:28Requisição de InformaçõesRinaldo
Forti da Silva(32) Cumprida considerando as informações existentes
na instituição.Não requisitado
0,00
AV TANCREDO NEVES 1073 AP 204 BL J COND BAIRRO:
PARQUE 10 DE NOVEMBRCEP: 69054700 MANAUS AM
TRAV LAUREANO TAVARES 153 CENTRO BAIRRO: CEP:
69160000 BARREIRINHA AM
R ON CONJ MORADA SOL 6 BAIRRO: ALEIXO CEP: 69060068
MANAUS AM
Não
requisitadoNão
requisitado17/07/2018
13:10BCO
BRASIL / Todas as Agências / Todas as ContasData/Hora
ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
contasExtratosData/Hora
Cumprimento16/07/2018
13:28Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(30) Resposta
negativa: a instituição não possui as informações requisitadas.Não
requisitado
0,00Não disponívelNão requisitadoNão requisitado17/07/2018
00:44BCO FIAT / Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
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Cumprimento16/07/2018
contasExtratosData/Hora
13:28Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(35)
Cumprida considerando as informações existentes na instituição
(cliente inativo ou não cliente).Não requisitado
0,00
CONJ JULIANA LL ETAPA 2 1073 PARQUE 10 DE
NO06905073MANAUS AM
COND JULIANA III 204 BL J PARQUE DEZ 06905472MANAUS
AM
R
CONSTELACAO
PEIXES
6
CJ
MORADA
DO
SO06906006MANAUS AM
Não
requisitadoNão
requisitado17/07/2018
09:43BCO
ITAUCARD / Todas as Agências / Todas as ContasData/Hora
ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
contasExtratosData/Hora
Cumprimento16/07/2018
13:28Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(35)
Cumprida considerando as informações existentes na instituição
(cliente inativo ou não cliente).Não requisitado
0,00
AV TANCREDO NEVES 1073 PARQUE 10 DE NO06905470MANAUS
AM
CONJ JULIANA LL ETAPA 2 1073 PARQUE 10 DE
NO06905073MANAUS AM
COND JULIANA III 204 BL J PARQUE DEZ 06905472MANAUS
AM
Não
requisitadoNão
requisitado17/07/2018
09:43BCO
ITAUCRED / Todas as Agências / Todas as ContasData/Hora
ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
contasExtratosData/Hora
Cumprimento16/07/2018
13:28Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(35)
Cumprida considerando as informações existentes na instituição
(cliente inativo ou não cliente).Não requisitado
0,00
AV TANCREDO NEVES 1073 PARQUE 10 DE NO06905470MANAUS
AM
R
CONSTELACAO
PEIXES
6
CJ
MORADA
DO
SO06906006MANAUS AM
Não
requisitadoNão
requisitado17/07/2018
09:43BCO
ITAULEASING / Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
contasExtratosData/Hora
Cumprimento16/07/2018
13:28Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(35)
Cumprida considerando as informações existentes na instituição
(cliente inativo ou não cliente).Não requisitado
0,00
AV TANCREDO NEVES 1073 PARQUE 10 DE NO06905470MANAUS
AM
R
CONSTELACAO
PEIXES
6
CJ
MORADA
DO
SO06906006MANAUS AM
Não requisitadoNão requisitado17/07/2018 09:43ITAÚ UNIBANCO
S.A. / Todas as Agências / Todas as ContasData/Hora ProtocoloTipo
de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)Endereços (mais
recente primeiro)Relação de agências/contasExtratosData/Hora
Cumprimento16/07/2018 13:28Requisição de InformaçõesRinaldo
Forti da Silva(32) Cumprida considerando as informações existentes
na instituição.Não requisitado
0,00
CD JULIANA III 204 BL J PARQUE DEZ 06905472MANAUS AM
Não requisitadoNão requisitado17/07/2018 09:43KIRTON BANK S.A.
- BANCO MÚLTIPLO / Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
contasExtratosData/Hora
Cumprimento16/07/2018
13:28Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(32)
Cumprida considerando as informações existentes na instituição.
Não requisitado
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0,00
AV TANCREDO NEVES 1073 AP 204 BL J COND BAIRRO:
PARQUE 10 DE NOVEMBRCEP: 69054700 MANAUS AM
00000000
00000000
Não
requisitadoNão
requisitado17/07/2018
13:10Não
Respostas( exibir | ocultar)
Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK.
Poder Judiciário
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7025686-24.2016.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA TAVEIRA DE SOUZA TEIXEIRA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: OI S.A
Advogado do(a) RÉU: ALESSANDRA MONDINI CARVALHO RO0004240
DESPACHO
Defiro o pedido de ID 16879567, expeça-se certidão de dívida
judicial decorrente de SENTENÇA, nos moldes do Provimento n.
0013/2014-CG. Após, intime-se a requerida para o pagamento das
custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto e
inscrição em dívida ativa.
Nada sendo requerido, arquive-se.
Porto Velho-RO, 27 de julho de 2018.
Poder Judiciário
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho/RO, 76803-686
Autos n°: 7018184-63.2018.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA DIAS NASCIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIO BRUNO AMANCIO VALE
FONTENELE - RO0002584
EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - SP0128341
DECISÃO
1- Considerando ter sido integralmente positiva a apreensão
de dinheiro por meio do sistema BACENJUD, intime-se a parte
executada, via advogado (ou por carta-AR, caso não possua - art.
854, §2º do NCPC), para que, querendo, apresente impugnação ao
bloqueio no prazo de 05 dias úteis, limitando-se exclusivamente às
matérias estabelecidas no art. 854, §3 do mesmo código.
Ainda, intime-se o(a) executado(a) de que nas hipóteses de inércia
ou rejeição da impugnação, o bloqueio será convertido em penhora e
a quantia liberada em favor da parte exequente independentemente
de termo ou nova intimação, conforme interpretação do art. 854,
§5º do NCPC.
2- Apresentada impugnação, dê-se vistas a parte contrária para se
manifestar.
3- Em caso de inércia, certifique-se. Após, transfira-se o valor para
conta judicial e expeça-se alvará.
4- Feito o levantamento, intime-se a parte exequente para que
diga se há saldo remanescente em 05 dias. Em caso de inércia a
quitação será presumida e o feito extinto (art. 526, §3º do CPC).
Porto Velho - RO, 27 de julho de 2018.
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: desconhecido
Rinaldo Forti Silva
Juiz de Direito

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

377

BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
JudiciárioEJUAK.CANDIDOsexta-feira,
27/07/2018
Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento de Ordem Judicial de
Bloqueio de Valores
Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a
oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de
impostos.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão,
e clique aqui para imprimir. 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: 20180004568054 Número do Processo: 701818463.2018.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de Porto Velho Juiz
Solicitante do Bloqueio: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado por
Ruilana Faria Queiroz) Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/
CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente
da Ação: Maria de Fátima do Nascimento Deseja bloquear contasalário Não
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.
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 26.402,66]
[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$)Data/Hora Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq.
Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(15) Valor reservado: depósito
judicial será efetuado caso ocorra solicitação de transferência.
26.402,6626.402,66
(0,00 em conta-salário)20/07/2018 20:06Ação Desbloquear valor
Transferir valor Transferir valor e desbloquear saldo remanescente
Valor
BANCO ORIGINAL S.A./ Todas as Agências / Todas as
ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor
(R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/
Hora Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 01:15Nenhuma ação disponível
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A./ Todas as Agências / Todas
as ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor
(R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/
Hora Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 08:14Nenhuma ação disponível
BCO BARCLAYS/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(99) A instituição destinatária da
ordem está em intervenção ou em liquidação extrajudicial, ou não
está em atividade.
0,00
(0,00 em conta-salário)24/07/2018 05:10Nenhuma ação
disponível BCO BBM/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
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Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 06:49Nenhuma ação disponível
BCO BNP PARIBAS/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 06:09Nenhuma ação disponível
BCO BRASIL/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 00:00Nenhuma ação
disponível BCO BRJ/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(99) A instituição destinatária da
ordem está em intervenção ou em liquidação extrajudicial, ou não
está em atividade.
0,00
(0,00 em conta-salário)24/07/2018 05:10Nenhuma ação disponível
BCO BTG PACTUAL/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(05) Réu/executado sem saldo
disponível devido a bloqueio total anterior.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 08:46Nenhuma ação disponível
BCO CITIBANK/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)21/07/2018 00:18Nenhuma ação disponível
BCO DA AMAZONIA/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 08:37Nenhuma ação disponível
BCO DO NORDESTE/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)21/07/2018 03:45Nenhuma ação disponível
BCO FATOR/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
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(0,00 em conta-salário)23/07/2018 10:42Nenhuma ação disponível
BCO GOLDMAN SACHS/ Todas as Agências / Todas as
ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor
(R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/
Hora Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 09:32Nenhuma ação disponível
BCO INDUSTRIAL DO BRASIL/ Todas as Agências / Todas as
ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor
(R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/
Hora Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 05:05Nenhuma ação disponível
BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL/ Todas as Agências / Todas
as ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor
(R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/
Hora Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)21/07/2018 04:33Nenhuma ação disponível
BCO INDUSVAL/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 11:08Nenhuma ação disponível
BCO INTERMEDIUM/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 15:52Nenhuma ação disponível
BCO MORGAN STANLEY/ Todas as Agências / Todas as
ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor
(R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/
Hora Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 11:34Nenhuma ação disponível
BCO OURINVEST/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 07:14Nenhuma ação disponível
BCO PAULISTA/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 07:27Nenhuma ação disponível
BCO RODOBENS/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
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Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 09:44Nenhuma ação disponível
BCO RURAL/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(99) A instituição destinatária da
ordem está em intervenção ou em liquidação extrajudicial, ou não
está em atividade.
0,00
(0,00 em conta-salário)24/07/2018 05:10Nenhuma ação disponível
BCO SAFRA/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 18:05Nenhuma ação disponível
BCO SANTANDER/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)21/07/2018 06:37Nenhuma ação disponível
BCO TRICURY/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 06:33Nenhuma ação disponível
BCO VOTORANTIM/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 05:17Nenhuma ação disponível
BNY MELLON BANCO S.A./ Todas as Agências / Todas as
ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor
(R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/
Hora Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 17:30Nenhuma ação disponível
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as
ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor
(R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/
Hora Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)20/07/2018 23:10Nenhuma ação disponível
DEUTSCHE BANK/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
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(0,00 em conta-salário)23/07/2018 19:16Nenhuma ação disponível
ITAÚ UNIBANCO S.A./ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 20:32Nenhuma ação disponível
MORGAN STANLEY CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A./ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/07/2018 12:33Bloq. Valor
Rinaldo Forti da Silva 26.402,66(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 11:34Nenhuma ação disponível
Não RespostasNão há não-resposta para este réu/executado
Dados para depósito judicial em caso de transferência Instituição
Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência: Banco de
Brasília S.A Banco do Brasil S.A Banco do Estado do Espírito
Santo S.A Banco do Estado do Pará S.A Banco do Estado do Rio
Grande Sul S.A Banco do Estado do Sergipe S.A Caixa Econômica
Federal Outro (informar 8 dígitos iniciais do CNPJ): Agência para
Depósito Judicial Caso Transferência: Nome do Titular da Conta
de Depósito Judicial: Maria de Fátima do Nascimento CPF/CNPJ
do Titular da Conta de Depósito Judicial: Tipo de Crédito Judicial:
Geral Previdenciário - Lei Federal 9.703/98, art. 2º Tributário/Não
Tributário - Leis Federais 9.703/98 e 12.099/09 Código de Depósito
Judicial:
Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9º Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, Bairro São João
Bosco, CEP: 76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 7004847-12.2015.8.22.0001
PETIÇÃO (241)
REQUERENTE: JERRISSON DA SILVA CRUZ
Advogados do(a) REQUERENTE: EVERTHON BARBOSA
PADILHA DE MELO - RO0003531, MARCIA BERENICE SIMAS
ANTONETTI - RO0001028, WILMO ALVES - RO0006469
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462, DANIEL PENHA DE
OLIVEIRA - RO0003434
DESPACHO
Ante a DECISÃO proferida em Agravo de Instrumento. Junte a
parte autora comprovante de hipossuficiência, nos termos que se
segue:
Acerca do pedido de gratuidade judiciária, muito se discute quanto
a melhor interpretação da Lei n. 1.060/50, visto a presença de
antinomia jurídica entre a referida lei e a Carta Magna.
Isto porquê a lei prevê que a parte fará jus aos benefícios de
assistência judiciária gratuitamente, mediante afirmação de que
não está em condições de arcar com as custas do processo e
honorários advocatícios (art. 4º da Lei n. 1.060/50 e art. 98 do
NCPC).
A Constituição Federal, por sua vez, assegura o direito de assistência
jurídica gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de
recursos.
Certo é que as disposições da Lei n. 1.060 de 1950 vem tendo nova
interpretação com o advento da Constituição Federal de 1988, da
qual extrai-se em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que deve a parte
interessada em obter os benefícios da assistência jurídica integral
e gratuita, comprovar a insuficiência de seus recursos financeiros.
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O novo CPC, em seu art. 99, §3º, diz presumir-se verdadeira a
alegação de hipossuficiência quando deduzida por pessoa física.
A leitura do aludido DISPOSITIVO, no entanto, deve ser feita em
consonância com o texto da Carta Magna, sob pena de ser tido por
inconstitucional.
Portanto, a única leitura possível do texto, é no sentido de que
pode o magistrado exigir que o pretendente junte documentos que
permitam a avaliação de sua incapacidade financeira, nos termos
do art. 99, §2º do NCPC.
Logo, não basta dizer que é pobre nos termos da lei, deve-se trazer
aos autos elementos mínimos a permitir que o magistrado avalie
tal condição.
A jurisdição é atividade complexa e de alto custo para o Estado.
A concessão indiscriminada dos benefícios da gratuidade tem
potencial de tornar inviável o funcionamento da instituição, que tem
toda a manutenção de sua estrutura (salvo folha de pagamento)
custeado pela receita oriunda das custas judiciais e extrajudiciais.
Quanto mais se concede gratuidade, mais oneroso fica o Judiciário
para o Estado. Como o Brasil tem uma das maiores cargas
tributárias do mundo, salta aos olhos que o contribuinte já teve sua
capacidade contributiva extrapolada, decorrendo daí não ser uma
opção o simples aumento de impostos.
Sendo um dos Poderes da República, o custo de sua manutenção
concorre com as demais atividades do Estado, de modo que mais
recursos para o Poder Judiciário significa menos recursos para
infraestrutura, segurança, educação, saúde...
Não é justo, portanto, que tendo condições de custear a
demanda, o jurisdicionado imponha tal custo àquele que não está
demandando.
Assim, pela nova leitura dos DISPOSITIVO s constitucionais e
legais, o direito de assistência integral gratuita prevista nas normas
infralegais não é absoluto. Ou seja: sendo pessoa física ou jurídica,
há sim a necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar
com as despesas processuais sem prejuízo da própria existência.
Nesse sentido:
TJRO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
DITAMES
CONSTITUCIONAIS. Tendo o agravo de instrumento o escopo de
atacar DECISÃO que, diante dos documentos acostados aos autos,
nega a concessão das benesses da gratuidade da justiça, deve
a parte demonstrar a sua hipossuficiência financeira, não sendo
suficiente a simples declaração de pobreza. (Agravo em Agravo
de Instrumento n. 0008881-26.2013.8.22.0000, Rel. Des. Kiyochi
Mori, J. 16/10/2013)
STJ. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR
COMPROVAÇÃO
DE
NECESSIDADE
DA
SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A declaração de
pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita,
goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova
em contrário. 2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita,
o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico
financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que
não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários
de sucumbência. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no
AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. JUIZ QUE INDEFERE
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE
COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO. I - A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (ART. 5º,LXXIV) EXIGE DO INTERESSADO EM
OBTER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE
COMPROVE A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, RESTANDO
NÃO RECEPCIONADO, NESTE PONTO ESPECÍFICO, O
DISPOSITIVO DO ART. 4º DA LEI Nº 1.060/50 QUE EXIGIA
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APENAS A MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. II - A INICIATIVA DO MAGISTRADO EM
VERIFICAR A COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO
PRETENDENTE À GRATUIDADE DE JUSTIÇA TAMBÉM ESTÁ
JUSTIFICADA PELO FATO DE QUE AS CUSTAS JUDICIAIS
TÊM NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO, CONFORME JÁ
DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III - SE OS
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA AGRAVANTE
NÃO SE COMPATIBILIZA COM A SITUAÇÃO DE POBREZA
DECLARADA, O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO
É MEDIDA QUE SE IMPÕE, NÃO PREVALECENDO, PORTANTO,
A PRESUNÇÃO LEGAL DA SIMPLES DECLARAÇÃO (ART. 4º DA
LEI Nº 1.060/50). (TJ-DF- AI: 31743620098070000 DF 000317436.2009.807.0000, Relator: NATANAEL CAETANO, Data de
Julgamento: 06/05/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação:
18/05/2009, DJ-e Pág. 49).
Ademais, o Novo Código de Processo Civil em seu art. 99 § 2
determina que não se convencendo o juiz de que a parte faz jus
aos benefícios da gratuidade da justiça, deverá determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos,
antes de indeferir o pedido.
Portanto, a simples afirmação do autor de que é pobre na forma da
lei, não comprova a reduzida capacidade financeira.
O autor afirmou na inicial que ser agricultor, porém, não apresentou
nenhum documento que prove sua real condição econômica.
Isso posto, emende-se a inicial no prazo de 15 dias para comprovar
a alegação de incapacidade financeira mediante a apresentação de
comprovante de renda mensal hábil para atestar suas alegações,
sob pena de indeferimento da gratuidade.
Caso queira, no mesmo prazo, poderá comprovar o recolhimento
das custas.
Intime-se via sistema ou DJ.
Porto Velho-RO, 27 de julho de 2018.
Poder Judiciário
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São João Bosco, RO,
76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 7039682-89.2016.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE CIRILO DE SOUZA FILHO
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE - SP0273516
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462, DANIEL PENHA DE
OLIVEIRA - RO0003434
Certidão
Fica intimada a parte executada na forma do art. 513, § 2º do CPC
para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, nos termos do
art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, concomitante ao
transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art.
525 do CPC (independentemente de penhora ou nova intimação),
iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo,
apresente impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação
realizada no antigo endereço declinado nos autos, será considerada
válida (art. 274, parágrafo único, CPC).
Não havendo impugnação, saliento que a parte exequente deverá
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7007143-07.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA ENISIA SOARES DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDIO ANTONIO DE CARVALHO
- RO2376
EXECUTADO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogados do(a) EXECUTADO: MICHELE LUANA SANCHES
- RO0002910, ALCIONE COSTA DE MATTOS TURESSO RO0002837, ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO0002894
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7050363-21.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PERSON LITIER DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: KARINNE DAYDAME PEDROSO
RENNO - MT18896/O, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
RÉU: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
Poder Judiciário
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7023579-36.2018.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALEXANDRE MORAIS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: EDGAR FERREIRA DE SOUZA MT17664/O
RÉU: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Intimada a apresentar comprovante de hipossuficiência, a parte
autora manteve-se inerte.
Pois bem.
No tocante ao pedido de AJG, com a devida vênia, entendo que
deve ser indeferido desde logo. Explico:
Por força de comando constitucional (art. 5º, XXXV), nenhuma
lesão ou ameaça a direito deixará de ser apreciada pelo Poder
Judiciário, mesmo para aqueles que não dispõem de recursos
para pagar as custas do processo. Tanto é assim que, nesses
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casos, comprovada a insuficiência financeira, o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV). Eis ai uma
das razões do mandamento constitucional da criação dos Juizados
Especiais (art. 98, I).
Com efeito, a parte cuja pretensão se enquadra em uma das
hipóteses do art. 3º, I a IV, da Lei 9.099/95, e que esteja desprovida
de recursos, tem no JEC uma via econômica, sem necessidade
de recolhimento de custas ou de pagamento de honorários de
sucumbência em caso de rejeição do seu pedido no primeiro grau
de jurisdição.
A propósito da criação dos Juizados Especiais Cíveis, importante
citar comentário do Min. Gilmar Mendes sobre o n.º I, do art. 98, da
CF. Segundo Sua Excelência:
(…) “o mandamento constitucional de criação de Juizados Especiais
pela União – no Distrito Federal e nos Territórios – e pelos Estados
não deve ser entendido como mera formulação de um novo tipo
de procedimento, mas, sim, como um conjunto de inovações
que envolvem desde nova filosofia e estratégia no tratamento de
conflitos de interesses até técnicas de abreviação e simplificação
procedimental (…).
Um dos principais fundamentos ideológicos por trás da criação
deste instituto foi a preocupação com a proliferação de conflitos
não solucionados por meio de mecanismos pacíficos normais,
os quais,ou não são escoados para o judiciário, devendo ser
resolvidos a partir dos procedimentos convencionais previstos no
Código de Processo Civil – contribuindo assim para a sobrecarga
do Poder Judiciário -, ou ficarão sem solução, constituindo aquilo
que Watanabe denominou de ‘litigiosidade contida’.
A Constituição de 1988 inovou ao prever em seu texto DISPOSITIVO
que estabelece o dever de criação dos juizados especiais por parte
da União e dos Estados, os quais deverão ser orientados pelos
princípios (critérios) da oralidade, simplicidade, informalidade,
economia processual e celeridade.” (Comentários à Constituição
do Brasil / J. J. Gomes Canotilho… [et al.]. - São Paulo: Saraiva/
Almedina, 2013).
Outrossim, vale a citação do Voto proferido pelo Min. Ruy Rosado
de Aguiar no REsp. n.º 151.703, agora sob o enfoque das
consequências da imperatividade de acesso ao JEC. Sua Excelência
explica o motivo pelo qual o Legislador decidiu por manter o sistema
opcional previsto no §3º, do art. 3º, da Lei 9.099/95:
“Tal se deve à preocupação que teve em criar um novo sistema sem
torná-lo obrigatório, a fim de permitir, primeiramente, a implantação
do novo sistema em todo o pais, sem necessidade de absorver
desde logo o imenso número de causas que cairiam no âmbito da
sua competência, inviabilizando o seu funcionamento ab initio. Se
absoluta a competência, imediatamente seriam transferidos para os
Juizados todos os processos em tramitação incluídos no elenco do
art. 3º, caput, e §1º, e mais todos os novos a serem propostos depois
da vigência da nova lei. (…) Portanto, era condição indispensável,
se não para garantir o seu bom funcionamento, pelo menos o era
para impedir que o novo sistema já nascesse sobrecarregado
de demandas que não teria meio e modo de atender, frustrando
definitivamente a experiência. Sendo uma escolha do autor, o
sistema deixou de receber a herança insuportável dos feitos em
andamento, o que causaria prejuízo infindo às partes, e teve
a oportunidade de se organizar na medida da demanda e do
interesse da administração em aperfeiçoar a Justiça. Mais tarde,
superada essa fase inicial, é possível e até recomendável que a
competência seja absoluta, se até lá já não tiver sido transformado
o procedimento do juizado em procedimento comum ordinário da
Justiça Comum.” Destaquei.
Nesse caminhar, observados os fundamentos ideológicos da
criação do JEC, e, ainda, passados mais de vinte anos da vigência
da Lei 9.099/95, uma interpretação sistemática da lei de regência à
luz da Constituição Federal leva a CONCLUSÃO que, em causas
como a destes autos, perfeitamente admitida no Juizado Especial,
quando a parte opta pelo juízo comum, onde as custas, em regra,
são obrigatórias, fica clara a sua obrigação de arcar com as
despesas processuais.
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Portanto, embora ainda preservada o direito de escolha – muito
embora atualmente a manutenção da competência concorrente na
justiça comum não encontre justificativa lógica, dado que no âmbito
da justiça federal a competência é absoluta - tal permissivo não
garante ao jurisdicionado gratuidade nesta via.
Destarte, a faculdade estabelecida no §3º, do art. 3º, da lei de
regência, não assegura ao optante pelo juízo comum a dispensada
do recolhimento das custas processuais. Assim, hodiernamente
deve ser entendido, data vênia, que somente nos casos
inadmissíveis no JEC é que a parte pode litigar no juízo comum
com a benesse da assistência judiciária gratuita, pois, nesse caso,
negar o processamento da sua ação seria o mesmo que negar
o seu acesso ao Judiciário. Do contrário, isto é, se a demanda é
perfeitamente viável no juízo especial, inclusive sem renúncia em
relação ao que exceder ao teto (quarenta salários-mínimos), não
há motivos para deferir o processamento da ação no juízo ordinário
sem o recolhimento das custas.
Em palavras mais simples: atualmente, quando os JECs já se
estruturaram, não basta optar pelo juízo comum e afirmar que não
tem condições de pagar as custas do processo. Para litigar no juízo
comum, com as benesses da AJG, é preciso que o demandante/
optante, primeiro, justifique o motivo pelo qual escolheu a via “não
econômica”, ou seja, deve comprovar que sua demanda escapa
da competência do juizado especial; segundo, deve comprovar ser
desprovido de recursos.
A jurisdição é atividade complexa e de alto custo para o Estado.
A concessão indiscriminada dos benefícios da gratuidade tem
potencial de tornar inviável o funcionamento da instituição, que tem
toda a manutenção de sua estrutura (salvo folha de pagamento)
custeado pela receita oriunda das custas judiciais e extrajudiciais.
Uma instituição que depende exclusivamente das custas para
manter sua estrutura física, custeando desde a segurança até a
tinta que recobre suas paredes, inclusive energia elétrica, água,
veículos, manutenção de equipamentos, enfim; tudo que não seja
salário, não pode se dar ao luxo de abrir mão desse recurso, sob
pena de pôr em risco seu funcionamento.
Quanto mais se concede gratuidade, mais oneroso fica o Judiciário
para o Estado. Como o Brasil tem uma das maiores cargas
tributárias do mundo, salta aos olhos que o contribuinte já teve sua
capacidade contributiva extrapolada, decorrendo daí não ser uma
opção o simples aumento de impostos.
Sendo um dos Poderes da República, o custo de sua manutenção
concorre com as demais atividades do Estado, de modo que mais
recursos para o Poder Judiciário significa menos recursos para
transporte, segurança, educação, saúde.
Não é justo, razoável, lógico e moralmente aceitável que tendo
condições de custear a demanda, o jurisdicionado imponha tal
custo àquele que não está demandando.
Uma demanda deduzida na via ordinária custa inúmeras vezes
mais que a deduzida na via do juizado, tanto pela simplicidade do
procedimento como pela estrutura montada no segundo grau de
jurisdição e tribunais superiores. Portanto, não é justo que o Estado
suporte esses ônus sem qualquer justificativa plausível.
Conforme dados levantados pela Coplan, um feito deduzido no
juizado (apenas no 1º grau de jurisdição) custa R$173,54, enquanto
na justiça comum (apenas no 1º grau de jurisdição) custa R$254,91.
Havendo recurso, esse feito custa na Turma Recursal R$200,30
enquanto no Tribunal de Justiça R$1.249,95. Portanto, na esfera
do juizado, uma demanda pode custar até R$373,84, enquanto na
justiça comum chega a R$1.504,86, isso se não houver recursos
para os tribunais superiores.
O que justificaria o Estado gastar 5 vezes mais pelo mero capricho
da parte optar por deduzir sua pretensão na via ordinária, quando
pode deduzir sua pretensão gratuitamente no juizado
Não é só. Ao ser deduzida na via ordinária essa demanda toma
do magistrado o tempo que deveria ser dedicado a ações de
alta complexidade e custo, tornando demasiadamente demorada
a solução de casos sensíveis, de grande repercussão social e
econômica, tais como ações civis públicas, populares e etc, cuja
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solução é postergada em favor das ações de indenização por danos
morais, cujas SENTENÇA s padrão são valoradas igualmente para
fins estatísticos.
Portanto, embora não se ignore a faculdade da parte de escolher
a via em que pretende demandar, se sua demanda pode ser
deduzida sem qualquer prejuízo na via do juizado, sabidamente
gratuito, não pode, por mero capricho, optar pela via ordinária
pedindo gratuidade, isso porque não é justo que o Estado suporte
esses ônus sem qualquer justificativa plausível.
Nesta senda, a afirmação do Ministro e Professor Luis Felipe
Salomão: “Não há qualquer justificativa para a opção do autor
entre ingressar ou não no Juizado, já que esse posicionamento
não contradiz o espírito da lei, nem também a condição dos
novos órgãos...” (Roteiro dos Juizados Especiais Cíveis. 2ª ed.
Destaque, 1999, apud Luis Gustavo Grandinetti Castanho de
Carvalho (organizador): Lei dos Juizados Especiais, 2ª ed. revista
e ampliada, LumenJuris, 2002).
Com efeito, embora se admita que a competência do JEC é
relativa, a opção pelo juízo comum, oneroso por natureza, deve
ser justificada e não pelo mero capricho da parte que, como nestes
autos, simplesmente pede assistência judiciária gratuita.
Por fim, antecipando eventual alegação de complexidade da
causa, via de regra com a necessidade de elaboração de exame
grafotécnico em causas como a destes autos, não se pode
deslembrar que o STF, ao interpretar o n.º I, do art, 98, da CF, já teve
oportunidade de se manifestar no sentido de que a complexidade
mencionada no DISPOSITIVO constitucional deve ser aferida em
face da causa de pedir constante da inicial e da defesa apresentada
pela parte requerida, senão vejamos:
“COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A
excludente da competência dos juizados especiais – complexidade
da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser
sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial,
observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela
parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO. Ante as balizas
objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação
técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência
dos juizados especiais. (RE 537427, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2011, DJe-157
DIVULG 16-08-2011 PUBLIC 17-08-2011 EMENT VOL-02567-02
PP-00223)”, detaquei.
No mesmo sentido, a Min. Teori Zavascki, ao relatar o AgRg no CC
101086 SC 2008/0256708-0 já teve oportunidade de afirmar que
não fica excluída a competência do JEC em disputa que envolva
exame pericial.
Nesse caminhar, observando a interpretação levada a efeito pelos
Tribunais superiores, as ações cíveis, até que se conclua pela
complexidade, devem seguir a mesma lógica das ações penais por
crimes de menor potencial ofensivo, isto é, devem ser propostas
no Juizado Especial, a menos que, no caso das primeiras, onde
há possibilidade de opção (art. 3, §3º, L. 9.099/95), a parte arque
com as despesas processuais e proponha, desde logo, a ação no
juízo comum.
Com essas considerações, INDEFIRO o a AJG e faculto à parte
que recolha as custas iniciais, de acordo com a nova Lei de Custas
nº 3.896 de 24 de agosto de 2016, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho-RO, 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0010419-68.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
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EXECUTADO: Sandra Kashivani da Silva Gomes e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, 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 - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7058195-08.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA
TEIXEIRA - SP0327026
EXECUTADO: IRACY DE OLIVEIRA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: WALTER GUSTAVO DA SILVA
LEMOS - RO000655A
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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
Processo: 7029516-32.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON KOJI MOTODA SP0231747
EXECUTADO: HELIANE JOANA PEREIRA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) Processo nº: 7000909-04.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ARIANY CRISTINA VIEIRA LEBKUCHEN, MARCILON
FERREIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN RO0004545
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN RO0004545
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RÉU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) RÉU: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE MT007413O
Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, Aeroporto,
Aeroporto, Aeroporto, Porto Velho - RO - CEP: 76803-250
SENTENÇA
Vistos e examinados.
I – RELATÓRIO
PETIÇÃO INICIAL: ARIANY CRISTINA VIEIRA LEBKUCHEN E
OUTRO ajuizaram ação condenatória em indenização por danos
materiais em morais em face de AZUL LINHAS AÉREAS S/A, todos
qualificados nos autos, alegando, em síntese, terem adquirido
junto à requerida passagens aéreas de ida e volta para a cidade do
Rio de Janeiro/RJ, com saída no dia 12.12.2016, às 00h:20min e
chegada ao destino às 07h:50min do mesmo dia, havendo conexão
no aeroporto de Confins/MG.
Relatam que no dia 12.12.2016 foram informados de que o voo
atrasaria por cerca de 1 hora, razão pela qual permaneceram
esperando na sala de embarque.
Noticiam que, após o embarque foram informados de que a
aeronave não decolaria naquele instante devido a problema
de excesso de peso, o que teria sido resolvido apenas cerca de
40min depois, oportunidade em que a decolagem finalmente foi
autorizada.
Informam que ao se aproximarem do aeroporto de Confins foram
informados pelo piloto que o pouso não estaria autorizado por
condições climáticas, razão pela qual a aeronave teria pousado
na cidade de Brasília/DF, oportunidade em que foram orientados
a procurar o guichê da companhia aérea requerida para realizar
check-in para o voo até o destino final, a cidade do Rio de Janeiro/
RJ.
Asseveram que após cerca de 2 (duas) horas de espera realizaram
check-in, sendo informados que devido ao excesso de peso da
aeronave, suas bagagens teriam permanecido na cidade de Porto
Velho/RO, pelo que tiveram que seguir viagem sem elas.
Relatam que por volta das 14h, cerca de 07 (sete) horas após
o horário inicialmente ajustado, chegaram a cidade do Rio de
Janeiro/RJ, ocasião em que buscaram informações acerca de suas
bagagens. Após esperar por cerca de 2h obtiveram a informação
de que não havia previsão para chegada das bagagens e que
eventuais gastos com novas vestimentas seriam reembolsadas
pela requerida.
Aduzem que, sem alternativa, foram para hotel que já haviam
reservado para aguardar o contato da companhia aérea, o que
não teria ocorrido, e que por volta das 20h decidiram retornar ao
aeroporto para saber notícias de suas malas, oportunidade em que
foram informados de que por não ter passado 24h do ocorrido,
nada poderia ser feito.
Por fim, narram que apenas no dia 13.12, por volta das 13h, as
bagagens foram entregues, tempo em que já haviam tido gastos
com transporte e vestimentas.
Requerem seja a requerida condenada ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais nos valores de R$
403,08 (quatrocentos e três reais e oito centavos) e R$ 8.000,00
(oito mil reais), respectivamente; além de despesas processuais e
honorários advocatícios.
DESPACHO INICIAL: pelo DESPACHO de Id n. 15739091 foi
designada audiência para tentativa de conciliação.
AUDIÊNCIA: citada/intimada (Id n. 16393798) a requerida
compareceu à audiência, oportunidade em que a tentativa de
conciliação foi infrutífera (vide ata de Id n. 17828508).
DEFESA: a requerida apresentou defesa (Id n. 18008544) alegando
restar comprovado que a aeronave não pode desembarcar no
destino de conexão devido ao mau tempo.
Assevera que as condições climáticas no horário previsto para
conexão em Confins eram extremamente adversas com ventos
fortes e nuvens carregadas e alteração na pressão atmosférica
bem como neblina.
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Salienta que em caso de cancelamento de voo, cabe à companhia
aérea a reacomodação em outro voo; devolução integral do valor
da passagem ou a CONCLUSÃO do contrato por outra modalidade
de transporte, o que seria incontroverso no presente caso.
Acerca do extravio da bagagem, alega que esta foi entregue aos
autores em menos de 24 (vinte e quatro) horas demonstrando boafé e preocupação com a situação apresentada. Afastou a incidência
de danos morais e materiais. Pugnou pela improcedência dos
pedidos iniciais. Apresentou documentos.
Réplica: intimados, os autores apresentaram réplica (Id n.
18070525) rechaçando os termos da contestação e pugnando pela
procedência de seus pedidos iniciais.
É o relatório. Fundamento e decido.
II – FUNDAMENTOS DO JULGADO
II.1 – Do Julgamento Conforme o Estado do Processo
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I).
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“A FINALIDADE da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o
seu direto e principal destinatário, de modo que a livre convicção do
magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade
ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes
à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo o julgamento
antecipado da lide como mero consectário lógico da desnecessidade
de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP)
II.2 – Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo o requerente consumidor típico (Art. 2º. CDC) e o requerido
fornecedor, nos termos do artigo 3º do CDC.
II.3 – MÉRITO
Segundo estabelecido pelo art. 14 do CDC, a responsabilidade do
banco réu, pelo defeito na prestação do seu serviço é objetiva, ou
seja, se assenta na equação binária cujos polos são o dano e a
autoria do evento danoso.
Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade
do fato danoso, o que importa para assegurar o ressarcimento
é a verificação do evento e se dele emanou prejuízo. Em tal
ocorrendo o autor do fato causador do dano é o responsável. Não
há que se falar em culpa, tratando-se da aplicação da teoria da
responsabilidade objetiva.
Para caracterizar o dever de indenizar, uma vez adotada a doutrina
da responsabilidade objetiva, basta comprovar o dano e a autoria.
Nos termos do § 3º do art. 12 da Lei Consumerista, a pessoa
jurídica somente se exime de sua responsabilidade se provar entre
outras hipóteses, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Em que pese a presunção de hipossuficiência do consumidor em
relação ao fornecedor, consubstanciado na disposição de inversão
do ônus da prova, aplicável com base na Lei Consumerista (art. 6º,
VIII), não se afasta do consumidor, enquanto requerente, a prova
mínima dos fatos constitutivos de seu direito, na esteira do que
dispõe o art. 373, I do CPC.
Os documentos de Id n. 15554031/15554043 comprova ter os
requerentes adquirido passagens aéreas junto à empresa requerida
no trecho Porto Velho/RO – Rio de Janeiro/RJ – Porto Velho/RO.
Da mesma forma, os documentos de Id n. 155547053/15554065
indicam os gastos dos autores com roupas e transporte.
Acerca do motivo da impossibilidade de conexão no aeroporto
de Confins/MG, qual seja, falta de condições climáticas, não há
controvérsia. A própria parte autora indica, na inicial, que estava
ciente de tal problema.
Nessas hipóteses, tem-se entendido que os danos morais devido
ao atraso ocasionado somente são devidos caso haja comprovação
de descaso da empresa aérea com seus passageiros, deixando de
fornecer a alimentação ou hospedagem adequada ou de realocálos em outros voos. Nesse sentido:
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Apelação cível. Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento
de voo. Más condições climáticas para pouso seguro. Força maior.
Realocação oportuna. Dano moral. Não configuração. Reforma da
SENTENÇA. Julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
Recurso. Provimento. O cancelamento do voo por motivo de força
maior, em conjunto com a ausência de descaso da empresa aérea
em decorrência dos fatos e até a chegada do passageiro ao seu
destino final, traduziu a sua excludente de responsabilidade, não
configurando no caso concreto dano moral indenizável. (Apelação,
Processo nº 0023148-63.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão:
Juiz Carlos Augusto Teles de Negreiros, Data de julgamento:
08/06/2017)
No caso dos autos, não há menção às hipóteses de episódios
supramencionados, de modo que o atraso ocasionado pela
ausência de boas condições climáticas para pouso seguro não
enseja a reparação por dano moral.
Por outro lado, constata-se a falha na prestação do serviço por
parte da requerida em relação ao atraso na entrega das bagagens,
considerando que a única justificativa para tanto seria o excesso de
peso da aeronave, fator que poderia ser controlado pela requerida,
o que não ocorreu.
Além disso, deve-se ressaltar o estabelecido no art. 730 do Código
Civil, segundo o qual “pelo contrato de transporte alguém se obriga,
mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas
ou coisas”.
De acordo com o art. 733 do mesmo estatuto, as companhias
transportadoras devem responder pelos danos que em face do
transporte forem causados a pessoas e coisas”, sendo que “o dano,
resultante do atraso ou da interrupção da viagem, será determinado
em razão da totalidade do percurso” (§ 1º).
Não se pode olvidar, é verdade, que o § 1º, do art. 14, do CDC
alerta que “o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração
as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu
fornecimento; [...]”.
Nos termos do § 3º, do citado art. 14 do CDC, “O fornecedor de
serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.”
Assim, havendo extravio da bagagem, ainda que temporariamente
cabe à companhia aérea a reparação por danos materiais e morais
eis que, tendo auferido lucro com a transação, tem o dever de
cuidado com as mercadorias postas em seu poder.
Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia:
Agravo interno. Apelação. Transporte aéreo. Responsabilidade civil.
Atraso de voo. Excludente de ilicitude. Comprovação. Ausência.
Extravio de bagagem. Dano moral presumido. Valor. Razoabilidade.
Manutenção. Comprovado que houve atraso de voo e ausente
excludente de responsabilidade do fornecedor de serviço, é devida
a reparação do dano moral, e, quando decorrem da demora
desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro, não
se exige prova de tais fatores segundo a jurisprudência do STJ. É
lícito ao transportador exigir dos passageiros a declaração do valor
da bagagem com o escopo de limitar a indenização, no caso de perda
e/ou extravio, conforme regra prevista no art. 734, parágrafo único,
do Código Civil. Porém, assim não procedendo, o ressarcimento
dos danos materiais é medida que se impõe. O abalo moral sofrido
por passageiro que teve sua bagagem extraviada pela companhia
aérea é presumido, sendo desnecessária a comprovação do
aborrecimento e dos transtornos que tal fato gera. A indenização
por danos morais deve ser fixada com ponderação, levando-se
em conta o abalo experimentado, o ato que o gerou e a situação
econômica do lesado; não pode ser exorbitante, a ponto de gerar
enriquecimento, nem irrisória, dando azo à reincidência. (Agravo,
Processo nº 0007093-71.2013.822.0001, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des.
Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 19/07/2017)
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Danos materiais e morais. Quantum. Princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. O extravio de bagagem, mesmo temporário,
sujeita a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais, pois tendo auferido lucros com a transação,
dela é a responsabilidade pelo evento danoso aos pertences
transportados, considerando que tem o dever de cuidado com as
mercadorias colocadas em seu poder. A privação imposta à viajante
do uso de suas roupas e objetos pessoais, por falha da empresa
apelante gera nítida ofensa moral, passível de indenização. A
devolução da mala com os objetos em perfeito estado não afasta
o dano material com despesas de vestuário. (Apelação, Processo
nº 0012987-91.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan
Miguel Filho, Data de julgamento: 16/08/2017)
Assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva
– prestação inadequada de serviço, dano e nexo de causalidade,
com fundamento nos artigos 20 e 22 do Código de Defesa do
Consumidor e Artigo 927 do Código Civil, deve ser afirmada a
obrigação de indenizar do agente causador do dano, no caso a ré.
Quando se trata de dano moral, o conceito ressarcitório é dúplice,
pois traz em si o caráter punitivo para que o causador do dano,
com a condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou e
o caráter compensatório para a vítima, receba uma soma que lhe
proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido.
Nesse sentido é a lição do Mestre Caio Mário da Silva Pereira,
afirmando que no caso de dano simplesmente moral, o juiz arbitrará
moderada e equitativamente a indenização observando que na
reparação estariam conjugados dois motivos, ou concausas: I)
punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico
da vítima, posto que imaterial; II) pôr nas mãos do ofendido uma
soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer a
oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie,
seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material
o que pode ser obtido “no fato” de saber que esta soma em dinheiro
pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o
desejo de vingança.
Sabe-se ainda, que o arbitramento da indenização pelo dano
moral deve atender às circunstâncias de cada caso. Nesse sentido
o Ministro Paulo de Tarso Sanverino, no Recurso Especial nº
1.415.537 - SP (2013/0357399-4), apontou como principais pontos
a serem considerados como elementos objetivos e subjetivos de
concreção para a fixação do quantum indenizatório “a) a gravidade
do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do
dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente
(culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do
ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica
do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política,
social e econômica)” (grifei).
Ainda segundo os ensinamentos do ilustre Magistrado Ministro
Paulo de Tarso Sanverino, também extraído do RE nº 1.415.537 SP (2013/0357399-4):
“(...) O método mais adequado para um arbitramento razoável da
indenização por dano extrapatrimonial é o bifásico, resultando da
reunião dos dois últimos critérios analisados (valorização sucessiva
tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado).
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização,
considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com
os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é
uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes,
assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente
na medida em que se diferenciam.
Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização,
ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base
nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica,
eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias
particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do
agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das
partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim,
a um arbitramento efetivamente eqüitativo, que respeita as
peculiaridades do caso. (…)”

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

385

Considerando o critério bifásico acima exposto, é possível
identificar, que o Tribunal de Justiça local tem fixado indenizações
que variam, entre R$ 3.000,00 (Apelação, Processo nº 002052878.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Juiz Carlos Augusto Teles
de Negreiros, Data de julgamento: 08/06/2017); e R$ 5.000,00
(Apelação, Processo nº 0001696-21.2015.822.0014, Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a)
do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento:
17/08/2017; Apelação, Processo nº 0012987-91.2014.822.0001,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível,
Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de
julgamento: 16/08/2017).
Identificado o grupo de casos representativos da jurisprudência do
Tribunal acerca do tema, passa-se à análise das circunstâncias
particulares do caso concreto.
No que tange à gravidade, tenho-a por moderada, dado que
efetivamente os autores confessam que foram reacomodados
em voo posterior. Quanto ao grau da culpa da requerida (grave,
leve ou levíssima), tenho-a como grave, dado que a requerida
prestou serviço defeituoso quando não fornece a segurança que
o consumidor dele poderia espera. Relativamente a eventual
concorrência de culpa, o autor não praticou qualquer conduta que
pudesse contribuir para a eclosão do resultado.
Assim, feitas tais ponderações e para que haja proporcionalidade
entre a ofensa e o valor do ressarcimento, sem que haja
enriquecimento ilícito da requerente, arbitro o valor da indenização
por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.
- Dano Material
Os danos materiais – nele compreendidos os danos emergentes
e lucros cessantes – conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, devem ser certos, não se limitando a meras alegações
de modo que se faz necessária sua comprovação (EDcl no REsp
809594/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T. julgado em
23/02/2010, DJe 08/03/2010).
Nesse sentido:
Ação indenizatória. Artesanato. Redução da matéria prima.
Construção de usina hidrelétrica. Danos materiais. Lucros
cessantes. Danos emergentes. Não comprovação. Danos morais.
Cabimento. Quantificação.
Os danos materiais, a título de lucros cessantes, e danos
emergentes exigem a demonstração de probabilidade razoável,
objetiva e concreta do prejuízo alegado, pois este não pode ser
presumido, cabendo à parte interessada a devida prova de sua
ocorrência, sob pena de indeferimento do pedido.
Reconhecida a excepcionalidade do trabalho desenvolvido por
artesão que teve a matéria prima utilizada para suas artes reduzida
em razão da construção de usina hidrelétrica, torna-se cabível a
indenização por danos morais, cujo valor deverá ser fixado em
quantia suficiente para não causar o enriquecimento ilícito do
ofendido, bem como não ensejar a quebra financeira do ofensor.
(Apelação, Processo nº 0009395-10.2012.822.0001, Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a)
do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento:
30/11/2016. Grifo nosso.)
No caso dos autos, os requerentes comprovam que, devido ao
extravio de suas bagagens tiveram diversos gastos com vestimentas,
além de idas e vindas ao aeroporto em busca de informações,
totalizando o valor corrigido até a propositura da demanda de R$
403,08 (quatrocentos e três reais e oito centavos), conforme notas
finais e recibos de Id n. 15554053/15554065, pelo que o pedido de
reparação por danos materiais merece a procedência.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo
Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
para:
a) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a cada autor,
já considerada na fixação a atualização e os juros referidos nas
Súmulas 54 e 362 do STJ.
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b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 403,08 (quatrocentos e três reais
e oito centavos) valor que deverá ser atualizado monetariamente
e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, capitalizado
anualmente, a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54/
STJ);
c) Custas e honorários pela requerida, estes que fixo em 15% do
valor da condenação, com base no art. 82, §2º e 85 do CPC.
Não havendo o pagamento e nem requerimento do credor para a
execução da SENTENÇA, proceda-se as baixas e comunicações
pertinentes, ficando o credor isento do pagamento da taxa de
desarquivamento, se requerida no prazo de 06 (seis) meses do
trânsito em julgado.
Pagas as custas, ou inscritas em dívida ativa em caso não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
Publique-se.Registre-se.Intime-se.
Porto Velho, 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7029064-17.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DULCILIA CELESTINO DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: ELIENE PATRICIA ALVES DOS
SANTOS - RO8839, ROXANE FERNANDES RIBEIRO - RO8666
RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
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 - 9ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 28/09/2018 Hora: 10:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 27 de julho de 2018.
IOSNIQUISSON ALEX BRAGA DE SA COSTA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7029093-67.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: IZAURA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: FELIPE BRAGA PEREIRA FURTADO RO9230
RÉU: SAUDE VIDA LTDA - ME
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 - 9ª
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: 28/09/2018 Hora: 16:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 27 de julho de 2018.
IOSNIQUISSON ALEX BRAGA DE SA COSTA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
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Autos n°: 7057020-76.2016.8.22.0001
MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
RÉU: CONSTRUTORA SAB LTDA, JOAO BORGES DE OLIVEIRA
JUNIOR, BRUNO PESSANHA LOQUE
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Determinei pesquisa do endereço da parte requerida por meio dos
sistemas conveniados ao TJ/RO. Minuta a seguir.
1- Portanto, cite-se/intime-se a parte requerida no(s) endereço(s)
descrito(s) na minuta a seguir (apenas naquele que não houve
tentativa) para pagar o crédito, acrescido de honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa ou, querendo, apresentar
embargos monitórios, nos termos dos artigos 701 e 702 do CPC.
2- Sendo negativa, cite-se por Edital.
SERVE COMO CARTA/MANDADO.
Porto Velho - RO, 18 de julho de 2018.
Rinaldo Forti Silva
Juiz de Direito
SIEL:
BRUNO PESSANHA LOQUE: Endereço: RUA COLIBRI Número:
400 Complemento: Bairro/Distrito: ESTANCIA SERRANA Município:
NOVA LIMA UF: MG
BACENJUD:
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
JudiciárioEJUAK.CANDIDOsexta-feira,
27/07/2018
Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | SairDetalhamento de Ordem Judicial de
Requisição de Informações
Todos os dados obtidos por meio da requisição de informação são
“meramente informativos” e podem ter sofrido alteração entre o
momento de geração da informação pela instituição financeira e o
momento da visualização da resposta pelo juiz.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão,
e clique aqui para imprimir. 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: 20180004499903 Número do Processo: 705702076.2016.8.22.0001 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DE RONDONIA Vara/Juízo: 28245 - 9ª Vara Cível de
Porto Velho Juiz Solicitante: Rinaldo Forti da Silva (Protocolizado
por Beatriz Goncalves Candido) Tipo/Natureza da Ação: Ação
Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/
Exeqüente da Ação: BANCO DO BRASIL S.A.
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.
006.171.176-40 - JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR
[Saldo Consolidado: R$ 0,00] [Quantidade atual de não
respostas:
0]RespostasBCO
BRADESCO
/
Todas
as
Agências / Todas as ContasData/Hora ProtocoloTipo de
OrdemJuiz
SolicitanteResultadoSaldo(R$)Endereços
(mais
recente primeiro)Relação de agências/contasExtratosData/Hora
Cumprimento18/07/2018 12:17Requisição de InformaçõesRinaldo
Forti da Silva(32) Cumprida considerando as informações existentes
na instituição.Não requisitado
0,00
R GEN RAMIRO S NORONHA 510 JD CUIABA BAIRRO: JARDIM
CUIABA CEP: 78043180 CUIABA MT
R MANOEL CAVALCANTE PROENCA 495 BAIRRO: GOIABEIRAS
CEP: 78032145 CUIABA MT
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AV S SEBASTIAO 1353 AP201 GOIABEIRAS BAIRRO: CENTROSUL CEP: 78020510 CUIABA MT
Não
requisitadoNão
requisitado19/07/2018
04:50BCO
BRASIL / Todas as Agências / Todas as ContasData/Hora
ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
contasExtratosData/Hora
Cumprimento18/07/2018
12:17Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(30) Resposta
negativa: a instituição não possui as informações requisitadas.Não
requisitado
0,00Não disponívelNão requisitadoNão requisitado19/07/2018
00:53BCO BRB / Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
contasExtratosData/Hora
Cumprimento18/07/2018
12:17Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(32)
Cumprida considerando as informações existentes na instituição.
Não requisitado
0,00
AV SAO SEBA N 1353 - GOIABEIRAS - CUIABA - MT - 78032160
Não
requisitadoNão
requisitado19/07/2018
17:56BCO
DAYCOVAL / Todas as Agências / Todas as ContasData/Hora
ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
contasExtratosData/Hora
Cumprimento18/07/2018
12:17Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(30) Resposta
negativa: a instituição não possui as informações requisitadas.Não
requisitado
0,00Não disponívelNão requisitadoNão requisitado19/07/2018
04:45BCO FIAT / Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
contasExtratosData/Hora
Cumprimento18/07/2018
12:17Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(35)
Cumprida considerando as informações existentes na instituição
(cliente inativo ou não cliente).Não requisitado
0,00
AV S SEBASTIAO 1353 BOSQUE 07804530CUIABA MT
R TUPIS 222 CENTRO 06992900PLACIDO DE CASTRO AC
AV S SEBASTIAO 1353 GOIABEIRAS 07803216CUIABA MT
Não requisitadoNão requisitado19/07/2018 09:43BCO INDUSTRIAL
E COMERCIAL / Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
contasExtratosData/Hora
Cumprimento18/07/2018
12:17Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(30) Resposta
negativa: a instituição não possui as informações requisitadas.Não
requisitado
0,00Não disponívelNão requisitadoNão requisitado19/07/2018
05:30BCO ITAUCARD / Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
contasExtratosData/Hora
Cumprimento18/07/2018
12:17Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(35)
Cumprida considerando as informações existentes na instituição
(cliente inativo ou não cliente).Não requisitado
0,00
AV S SEBASTIAO 1353 BOSQUE 07804530CUIABA MT
R TUPIS 222 CENTRO 06992900PLACIDO DE CASTRO AC
AV S SEBASTIAO 1353 GOIABEIRAS 07803216CUIABA MT
Não
requisitadoNão
requisitado19/07/2018
09:43BCO
ITAUCRED / Todas as Agências / Todas as ContasData/Hora
ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
contasExtratosData/Hora
Cumprimento18/07/2018
12:17Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(35)
Cumprida considerando as informações existentes na instituição
(cliente inativo ou não cliente).Não requisitado
0,00
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AV S SEBASTIAO 1353 BOSQUE 07804530CUIABA MT
R TUPIS 222 CENTRO 06992900PLACIDO DE CASTRO AC
AV S SEBASTIAO 1353 GOIABEIRAS 07803216CUIABA MT
Não
requisitadoNão
requisitado19/07/2018
09:43BCO
ITAULEASING / Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
contasExtratosData/Hora
Cumprimento18/07/2018
12:17Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(35)
Cumprida considerando as informações existentes na instituição
(cliente inativo ou não cliente).Não requisitado
0,00
AV S SEBASTIAO 1353 BOSQUE 07804530CUIABA MT
R TUPIS 222 CENTRO 06992900PLACIDO DE CASTRO AC
AV S SEBASTIAO 1353 GOIABEIRAS 07803216CUIABA MT
Não
requisitadoNão
requisitado19/07/2018
09:43BCO
RURAL / Todas as Agências / Todas as ContasData/Hora
ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
contasExtratosData/Hora
Cumprimento18/07/2018
12:17Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(99) A
instituição destinatária da ordem está em intervenção ou em
liquidação extrajudicial, ou não está em atividade.Não requisitado
Não
disponívelNão
requisitadoNão
requisitado20/07/2018
06:10BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteResultadoSaldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)Relação de agências/
contasExtratosData/Hora
Cumprimento18/07/2018
12:17Requisição de InformaçõesRinaldo Forti da Silva(32)
Cumprida considerando as informações existentes na instituição.
Não requisitado
0,00
AV S SEBASTIAO 1353 AP201 ED VEGA PLAZA GOIABEIRAS
78032160CUIABA
R GEN RAMIRO NORONHA 510 COMERCIAL JD CUIABA
78000000CUIABA
JOAOBOJUNIOR@HOTMAIL.COM
Não
requisitadoNão
requisitado18/07/2018
23:30CAIXA
ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas
as
ContasData/Hora
ProtocoloTipo
de
OrdemJuiz
SolicitanteResultadoSaldo(R$)Endereços
(mais
recente
primeiro)Relação
de
agências/contasExtratosData/Hora
Cumprimento18/07/2018 12:17Requisição de InformaçõesRinaldo
Forti da Silva(30) Resposta negativa: a instituição não possui as
informações requisitadas.Não requisitado
0,00Não disponívelNão requisitadoNão requisitado19/07/2018
15:31KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO / Todas as
Agências / Todas as ContasData/Hora ProtocoloTipo de
OrdemJuiz
SolicitanteResultadoSaldo(R$)Endereços
(mais
recente primeiro)Relação de agências/contasExtratosData/Hora
Cumprimento18/07/2018 12:17Requisição de InformaçõesRinaldo
Forti da Silva(32) Cumprida considerando as informações existentes
na instituição.Não requisitado
0,00
R GEN RAMIRO S NORONHA 510 JD CUIABA BAIRRO: JARDIM
CUIABA CEP: 78043180 CUIABA MT
00000000
00000000
Não
requisitadoNão
requisitado19/07/2018
04:50
Não
RespostasNão há não-resposta para esta pessoa pesquisada
Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUAK.
Poder Judiciário
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Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0009465-90.2013.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SIDNEY SERAFIM RODRIGUES
Advogados do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO RICARDO VIEIRA
OLIVEIRA - RO0001959, RISOLENE ELIANE GOMES DA SILVA RO0003963, JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA - RO0002213
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
DESPACHO
Expeça-se alvará em favor do exequente para o levantamento dos
valores depositados sob Id n. 19690815.
Após, intime-se a parte executada acerca do saldo remanescente
indicado pela parte exequente para que proceda ao depósito caso
concorde.
Na hipótese de inércia do executado, diga o exequente em termos
de satisfação de seu crédito com a ressalva de que eventuais
pesquisas de bens e haveres via sistemas conveniados ao TJRO
(bacenjud, renajud, infojud e etc.) devem ser precedidos do
pagamento da taxa devida (art. 17, lei 3.896/16).
I.
Porto Velho-RO, 27 de julho de 2018.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO.
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76804-120
Poder Judiciário
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 0022567-48.2014.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RENATO SERGIO DE LIMA E SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIAN DE SOUZA ARAUJO RO0006563
EXECUTADO: TIM CELULAR CENTRO SUL S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA
MARQUES - RO0006235, RUBENS GASPAR SERRA - SP0119859
DESPACHO
Expeça-se alvará em favor do exequente para o levantamento dos
valores depositados sob Id n. 19859017.
Na oportunidade, fica intimada a parte exequente para que se
manifeste em termos de satisfação de seu crédito, com a ressalva
de que sua inércia fará assim presumir (art. 526, § 3º, CPC).
I.
Porto Velho-RO, 27 de julho de 2018.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO.
Nome: TIM CELULAR CENTRO SUL S.A
Endereço: Av. Guanabara, 1265, Nossa Senhora das Graças, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-120
Poder Judiciário
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217 –
2520.
Autos n°: 7000690-59.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: RENALDO LUIS MUNIZ
Advogados do(a) AUTOR: EZIO PIRES DOS SANTOS RO0005870, BRUNA DUARTE FEITOSA DOS SANTOS BARROS
- RO0006156
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Ante a DECISÃO proferida em Agravo de Instrumento. Junte a
parte autora comprovante de hipossuficiência, nos termos que se
segue:
O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
A Constituição Federal, por sua vez, assegura o direito de assistência
jurídica gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de
recursos.
O art. 99, §3º, CPC, diz presumir-se verdadeira a alegação de
hipossuficiência quando deduzida por pessoa física.
A leitura do aludido DISPOSITIVO, no entanto, deve ser feita em
consonância com o texto da Carta Magna, sob pena de ser tido por
inconstitucional.
Portanto, a única leitura possível do texto, é no sentido de que
pode o magistrado exigir que o pretendente junte documentos que
permitam a avaliação de sua incapacidade financeira, nos termos
do art. 99, §2º do NCPC.
Logo, não basta dizer que é pobre nos termos da lei, deve-se trazer
aos autos elementos mínimos a permitir que o magistrado avalie
tal condição.
A jurisdição é atividade complexa e de alto custo para o Estado.
A concessão indiscriminada dos benefícios da gratuidade tem
potencial de tornar inviável o funcionamento da instituição, que tem
toda a manutenção de sua estrutura (salvo folha de pagamento)
custeado pela receita oriunda das custas judiciais e extrajudiciais.
Quanto mais se concede gratuidade, mais oneroso fica o Judiciário
para o Estado. Como o Brasil tem uma das maiores cargas
tributárias do mundo, salta aos olhos que o contribuinte já teve sua
capacidade contributiva extrapolada, decorrendo daí não ser uma
opção o simples aumento de impostos.
Sendo um dos Poderes da República, o custo de sua manutenção
concorre com as demais atividades do Estado, de modo que mais
recursos para o Poder Judiciário significa menos recursos para
infraestrutura, segurança, educação, saúde...
Não é justo, portanto, que tendo condições de custear a
demanda, o jurisdicionado imponha tal custo àquele que não está
demandando.
Assim, pela nova leitura dos DISPOSITIVO s constitucionais e
legais, o direito de assistência integral gratuita prevista nas normas
infralegais não é absoluto. Ou seja: sendo pessoa física ou jurídica,
há sim a necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar
com as despesas processuais sem prejuízo da própria existência.
Nesse sentido:
TJRO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
DITAMES
CONSTITUCIONAIS. Tendo o agravo de instrumento o escopo de
atacar DECISÃO que, diante dos documentos acostados aos autos,
nega a concessão das benesses da gratuidade da justiça, deve
a parte demonstrar a sua hipossuficiência financeira, não sendo
suficiente a simples declaração de pobreza. (Agravo em Agravo
de Instrumento n. 0008881-26.2013.8.22.0000, Rel. Des. Kiyochi
Mori, J. 16/10/2013)
STJ. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR
COMPROVAÇÃO
DE
NECESSIDADE
DA
SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A declaração de
pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita,
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goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova
em contrário. 2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita,
o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico
financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que
não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários
de sucumbência. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no
AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. JUIZ QUE INDEFERE
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE
COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO. I - A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (ART. 5º,LXXIV) EXIGE DO INTERESSADO EM
OBTER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE
COMPROVE A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, RESTANDO
NÃO RECEPCIONADO, NESTE PONTO ESPECÍFICO, O
DISPOSITIVO DO ART. 4º DA LEI Nº 1.060/50 QUE EXIGIA
APENAS A MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. II - A INICIATIVA DO MAGISTRADO EM
VERIFICAR A COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO
PRETENDENTE À GRATUIDADE DE JUSTIÇA TAMBÉM ESTÁ
JUSTIFICADA PELO FATO DE QUE AS CUSTAS JUDICIAIS
TÊM NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO, CONFORME JÁ
DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III - SE OS
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA AGRAVANTE
NÃO SE COMPATIBILIZA COM A SITUAÇÃO DE POBREZA
DECLARADA, O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO
É MEDIDA QUE SE IMPÕE, NÃO PREVALECENDO, PORTANTO,
A PRESUNÇÃO LEGAL DA SIMPLES DECLARAÇÃO (ART. 4º DA
LEI Nº 1.060/50). (TJ-DF- AI: 31743620098070000 DF 000317436.2009.807.0000, Relator: NATANAEL CAETANO, Data de
Julgamento: 06/05/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação:
18/05/2009, DJ-e Pág. 49).
Ademais, o Novo Código de Processo Civil em seu art. 99, § 2º
determina que não se convencendo o juiz de que a parte faz jus
aos benefícios da gratuidade da justiça, deverá determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos,
antes de indeferir o pedido.
Portanto, a simples afirmação do autor de que é pobre na forma
da lei, não comprova a reduzida capacidade financeira. Ademais,
o autor afirma ser agricultor, logo, juntar CTPS em branco não
comprova seu estado de hipossuficiente.
Isso posto, emende-se a inicial no prazo de 15 dias úteis para
comprovar a alegação de incapacidade financeira.
Caso queira, no mesmo prazo, poderá comprovar o recolhimento
das custas.
Intime-se via sistema ou DJ.
Porto Velho-RO, 27 de julho de 2018.
Poder Judiciário
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7014382-28.2016.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EMILIO LUIZ DE JESUS
Advogado do(a) AUTOR: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS
- RO000655A
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
- PE0023255
DESPACHO
Ficam as partes intimadas a se manifestar acerca do retorno dos
autos do TJ/RO, no prazo de 05 dias.
Após, nada sendo requerido, arquive-se, vez que não há custas a
serem recolhidas.
Porto Velho-RO, 27 de julho de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7015275-48.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA JOSE SOARES COSTA
Advogados do(a) AUTOR: POLIANA NUNES DE LIMA - RO7085,
MIKAEL AUGUSTO FOCHESATTO - RO9194
RÉU: SOTREQ S/A
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 - 9ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 12/09/2018 Hora: 17:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7028662-33.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FABRICIO MATOS DA COSTA
Advogados do(a) AUTOR: JOSE VALTER NUNES JUNIOR RO0005653, FABRICIO MATOS DA COSTA - RO0003270
RÉU: LETICIA OLIVEIRA PAIVA MATOS DA COSTA
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 - 9ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 7 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 10/09/2018 Hora: 10:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7025525-43.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARINA FERREIRA DIAS
Advogados do(a) AUTOR: BRENDA RODRIGUES DOS SANTOS
- RO8648, DIEGO JOSE NASCIMENTO BARBOSA - RO0005184,
CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO - RO0004569
RÉU: BANCO CETELEM S.A
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 - 9ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 28/09/2018 Hora: 12:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 27 de julho de 2018.
IOSNIQUISSON ALEX BRAGA DE SA COSTA

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7036365-83.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LAERCIO FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELY ROBERTO DE CASTRO RO0000509
EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ
- AC0004974
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) Processo nº: 7028853-49.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ORIGINAL PLACAS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: UDA DE MELLO FRANCA RO000449A
EXECUTADO: FABRICIO CRISTIANO GARCIA SOARES
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos e examinados.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
ORIGINAL PLACAS LTDA em face de FABRÍCIO CRISTIANO
GARCIA SOARES, ambos qualificados nos autos.
A tentativa de citação do requerido restou infrutífera (vide certidão
ID 6311565).
Instada a se manifestar acerca da diligência infrutífera, a parte
exequente manteve-se inerte. Intimada a impulsionar o feito, nada
requereu (vide certidão de ID 11766613).
Intimada pessoalmente para impulsionar o feito, através de
MANDADO, a exequente não se manifestou.
Diante da falta do requerente em impulsionar o feito e, sobretudo,
por deixar de promover as diligências necessárias para que o feito
tivesse resultado útil, posto que sequer ocorreu a angularização da
lide, tenho que a extinção do feito é medida que se impõe.
Nestes termos, com esteio do art. 485, III e § 1º (inércia) do NCPC,
JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de MÉRITO.
Custas pelo autor nos termos do art. 485, § 2º, CPC.
Após o trânsito em julgado, intime-se o autor para pagamento das
custas em 15 dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa,
o que deve ser feito independentemente de nova CONCLUSÃO.
P.R.I.
Não havendo pendências, arquive-se.
Porto Velho, 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7013547-40.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: MARINEI OLIVEIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: UERLEI MAGALHAES DE
MORAIS - RO0003822, JONATHAS COELHO BAPTISTA DE
MELLO - RO0003011
INTIMAÇÃO
Fica a parte Executada, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0017909-78.2014.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO ITAÚ
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROBERTA LIMA FREIRE MG0122063, DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS DE
ALMEIDA - MG0108354, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS
- MG0056526
EXECUTADO: LOGISTICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, intimada do retorno da carta precatória.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217 –
2520 .
Autos nº: 7027717-80.2017.8.22.0001
Certifico que devidamente intimada, via sistema/carta AR/
MANDADO, para efetuar o pagamento espontâneo da condenação,
nos termos do art. 523 do CPC, a parte executada manteve-se
inerte. Ato contínuo, fica intimada a autora a indicar bens passíveis
de penhora, trazendo cálculos atualizados. Saliento que de acordo
com a nova lei de custas n° 3896/2016, 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) para cada
uma delas.”
Prazo: 05 dias
Porto Velho - RO, 27 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7003703-95.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALDENI SILVA DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: CARLA FRANCIELEN DA COSTA
- RO0007745, EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO RO0003531
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RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7003728-16.2015.8.22.0001
Classe: PETIÇÃO (241)
REQUERENTE: MARIA DORALICE DA SILVA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: MARGARETE GEIARETA DA
TRINDADE - RO0004438
Advogado do(a) REQUERENTE: MARGARETE GEIARETA DA
TRINDADE - RO0004438
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) REQUERIDO: JONATHAS COELHO BAPTISTA
DE MELLO - RO0003011, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por seu patrono, para proceder
a retirada do alvará expedido via internet, bem como efetuar seu
levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica
Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta
Centralizadora.
Em caso de levantamento mediante recolhimento de custas, fica a
parte intimada a apresentar o comprovante nos autos em 05 dias
sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0010289-15.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROSALINA CAITANO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: MAURO PEREIRA MAGALHAES RO0006712, MARIA DA CONCEICAO SOUZA VERA - RO0000573
RÉU:
CONSÓRCIO
NACIONAL
VOLKSWAGEN
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
Advogados do(a) RÉU: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE PE0020397, CAMILA DE ANDRADE LIMA - PE0001494
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por seu patrono, para proceder
a retirada do alvará expedido via internet, bem como efetuar seu
levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica
Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta
Centralizadora.
Em caso de levantamento mediante recolhimento de custas, fica a
parte intimada a apresentar o comprovante nos autos em 05 dias
sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São João Bosco, RO,
76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 7001420-02.2018.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: AUGUSTO LUIZ ARNUTI
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURICIO COELHO LARA RO0000845
EXECUTADO: MILTON FERREIRA CORREA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Segundo entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA
não é automático, havendo necessidade de intimação da parte
executada para pagamento voluntário.
1- Assim, intime-se a parte executada na forma do art. 513, § 2º do
CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, nos termos
do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO.
Nome: MILTON FERREIRA CORREA - ME
Endereço: Avenida Calama, 209, -Galeria Kennedy, Embratel,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-865
Porto Velho-RO, 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7037486-49.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - SP0128341
EXECUTADO: ANTONIO FERREIRA DE BRITO - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE GIRAO MACHADO NETO RO0002664
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7027563-62.2017.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARCELO CHRISTIAN BARRETO
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO FERNANDES BECKER RO0006839
RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
Advogado do(a) RÉU: ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA MG0086844
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DESPACHO
Expeça-se alvará em favor do exequente para o levantamento dos
valores depositados sob Id n. 19077589.
Em seguida, arquivem-se, considerando que as custas finais já
foram pagas.
I.
Porto Velho-RO, 27 de julho de 2018.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO.
Nome: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
Endereço: Alameda Maria Tereza, 4266, Dois Córregos, Valinhos
- SP - CEP: 13278-181
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7046579-02.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RAFAEL THOMAZ DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: DIEGO DINIZ CENCI - RO0007157
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) Processo nº: 7006150-56.2018.8.22.0001
Classe: CAUTELAR INOMINADA (183)
REQUERENTE: MARIA DAS DORES PESSOA
Advogado do(a) REQUERENTE: DAGUIMAR LUSTOSA
NOGUEIRA CAVALCANTE - RO0004120
REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
Nome: BANCO BRADESCO SA
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 711, - até 249/250, Centro, Porto
Velho - RO - CEP: 76801-076
SENTENÇA Vistos e examinados.
I – RELATÓRIO
PETIÇÃO INICIAL: MARIA DAS DORES PESSOA ajuizou ação
de exibição de documentos em face de BANCO BRADESCO S.A.,
ambos devidamente qualificados, objetivando que a
instituição financeira promovesse a exibição de extratos bancários
dos últimos 5 anos.
Sustenta que seu benefício previdenciário nunca é recebido
integralmente e embora já tivesse feito reclamações obteve como
informação tratar-se de cesta de serviços e juros de uso do limite
especial, com o que não se conforma.
Instruiu a inicial com documentos de representação, pessoais,
comprovante de residência.
DESPACHO INICIAL: 16885233.
CITAÇÃO/DEFESA: citado (Id n. 17893016), o requerido apresentou
contestação (Id n. 18264609), alegando em preliminar falta de
interesse de agir. No MÉRITO, argumentou que a requerida aderiu
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a conta com limite de cheque especial, que gera encargos e tarifas,
não decorrendo daí qualquer ilegalidade.
Apresentou documentos de representação, atos constitutivos.
DOCUMENTOS: sob o Id 18264638 o requerido apresentou
extratos da conta da autora dos anos de 2010 a 2012.
RÉPLICA: intimada (Id n. 5942893), a requerente se limitou a
sustentar que o requerido não apresentou toda a documentação
exigida.
É o relatório. Fundamento e decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – Do julgamento antecipado do MÉRITO
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática veio
comprovada por documentos,
evidenciando-se despicienda a designação de audiência de
instrução ou a produção de outras provas (NCPC, art. 355, I).
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“A FINALIDADE da prova é o
convencimento do juiz, sendo ele o seu direto e principal destinatário,
de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia
a bússola norteadora da necessidade ou não de produção de
quaisquer provas que entender pertinentes à solução da demanda
(art. 330 do CPC); exsurgindo o julgamento antecipado da lide
como mero consectário lógico da desnecessidade de maiores
diligências.”.(REsp 1338010/SP)
II.2 – Preliminar de falta de interesse de agir.
Argumenta o requerido falecer à autora interesse de agir, dado não
haver prova de resistência à pretensão.
Com razão o requerido.
Para refrear a febre de exibitórias que entulhavam o PODER
JUDICIÁRIO e que, em sua esmagadora maioria, só se prestavam
a gerar honorários de sucumbência, o STJ recapitulou o
posicionamento
de que seria dispensável a prova da resistência à pretensão e
passou a exigir requerimento administrativo prévio e com prazo
razoável:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO
CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como
medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando 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 e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)
A rigor, portanto, o presente feito deveria ser extinto
prematuramente.
No entanto, tendo o magistrado admitido seu processamento, e
tendo o requerido ofertado resposta e apresentado documentos,
tenho que princípio da primazia do julgamento de MÉRITO deve
se impor.
II.2 – MÉRITO
A atual legislação processual 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 do art. 381, do CPC.
Prevê o art. 397, do NCPC, 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
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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, o requerente especificou os documentos os quais
pretende a exibição de cópia, quais sejam, extratos bancários dos
últimos 5 anos, a fim de que pudesse instruir eventual demanda por
descontos indevidos em sua conta-corrente.
Decerto que o dever de informar é inerente ao contrato e decorre
do princípio da boa-fé contratual,
estando obrigada a instituição financeira, sempre que solicitada, a
apresentar o contrato celebrado com seu cliente e a movimentação
feita em sua conta.
Pois bem, o requerido apresentou documentos solicitados, mas
instada a se manifestar, a requerente alegou não se tratar da
totalidade dos documentos pretendidos, posto que apenas parte
dos extratos foram juntados.
De fato, analisando a documentação exibida, contata-se
apresentação dos extratos dos anos de 2010 a 2012. Considerando
que o pedido era relativo aos últimos 5 anos de movimentação,
deveriam ser apresentados os extratos de 2013 a 2017, decorrendo
daí a procedência do pedido.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, considerando tratar-se a hipótese do art. 399,
III do Novo Código de Processo Civil e não tendo o requerido
apresentado integralmente os documentos exigidos, admitem-se
como verdadeiros os fatos que por meio dele a parte pretendia
provar (art. 400, II, NCPC), com apoio no art. 487, I, do NCPC,
julgo PROCEDENTE o pedido para determinar a entrega da
documentação descrita na inicial, ressalvando, no entanto, que a
exibição fica condicionado ao depósito dos custos do serviço, dada
a ausência de prévio requerimento administrativo, nos termos do
Recurso Especial 1.349.453 – MS.
Atento ao princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento
das despesas do processo e honorários advocatícios, que fixo em
R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º, CPC,
observada a causa suspensiva do art. 98, §3º do CPC.
A seguir, procedidas as anotações e registros pertinentes,
arquivem-se.
P.R.I.
Porto Velho, 27 de julho de 2018.
RINALDO FORTI DA SILVA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7015600-28.2015.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE:
ELETROTEL
ELETRICIDADES
E
TELECOMUNICACOES LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUSSIER COSTA FIRMINO RO0003557
EXECUTADO: LUCIANO FERRARI DE LAVINIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Em consulta aos sistemas conveniados localizei novo(s)
endereço(s). Minuta a seguir.
1- Defiro a tentativa de citação da parte executada no(s) endereço(s)
(apenas no que não houve tentativa), desde que a parte credora
comprove o recolhimento da diligência negativa anterior (art. 93,
NCPC).
Prazo: 10 dias.
2- Apresentado o comprovante, expeça-se MANDADO de citação/
penhora/avaliação/intimação.
3- Sendo o MANDADO negativo, cite-se por Edital.
4- Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para
patrocinar a defesa do ausente (art. 72, II do CPC).
Porto Velho - RO, 27 de julho de 2018.
Rinaldo Forti Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7027796-25.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LEANDRO DE MACEDO RODRIGUES
Advogado do(a) AUTOR: JONATHAS COELHO BAPTISTA DE
MELLO - RO0003011
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
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 - 9ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 7 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 27/09/2018 Hora: 10:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 27 de julho de 2018.
ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7042401-44.2016.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FUNERARIA FLOR DE LIS LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: ARTUR LOPES DE SOUZA RO0006231, SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR
- RO0004407
RÉU: MARIA DA GUIA SOUSA AMBROSIO
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Em pesquisa aos sistemas conveniados localizei novo(s)
endereço(s). Segue minuta.
1- Agende-se audiência preliminar pela pauta automática do PJE.
2- Defiro a tentativa de citação da parte requerida no(s) aludido(s)
endereço(s), por carta AR.
3- Sendo o AR negativo (motivos: ausente ou não procurado), citese por MANDADO /carta, desde que comprovado o pagamento da
diligência negativa anterior (art. 93 do CPC), caso seja necessário.
4- Sendo negativa a citação, cite-se por Edital, já que esgotados os
meios de pesquisa para citação pessoal.
Porto Velho - RO, 27 de julho de 2018.
Rinaldo Forti Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São João Bosco, RO,
76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 7003176-51.2015.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DAMIAO PORTELA LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DAVID ALVES MOREIRA RO000299B
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
DESPACHO
Segundo entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA
não é automático, havendo necessidade de intimação da parte
executada para pagamento voluntário.
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1- Assim, intime-se a parte executada na forma do art. 513, § 2º do
CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, nos termos
do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO.
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4.137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Porto Velho-RO, 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686
Autos n°: 7007597-50.2016.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARLENE RAMOS NASCIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: SILVANA FELIX DA SILVA SENA RO0004169
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intime-se a requerida, via AR, para pagamento da custas
processuais finais, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto e
inscrição em dívida ativa, após, nada requerido, arquivem-se.
VIAS DESTE SERVEM COMO CARTA/MANDADO
Porto Velho-RO, 27 de julho de 2018.
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7006284-88.2015.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: UNELSON FIGUEIREDO FRANCA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
- SP0128341
DESPACHO
1- Ficam as partes intimadas a se manifestar acerca do retorno dos
autos do TJ/RO, no prazo de 05 dias.
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2- Em caso de inércia intime-se a requerida para o pagamento
das custas processuais finais, no prazo de 15 dias, sob pena de
protesto e inscrição em dívida ativa e, após, arquivem-se.
Porto Velho-RO, 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São João Bosco, RO,
76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 7031994-42.2017.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ENA DE JESUS LAGO ROCHA, GENOVEVA
CANASSA FUSEL, HELENA ZENILDA DE CASTRO ROMANINI,
MIZUHO MATSUNO DA SILVA, YASUHIRO MATSUNO, HIROMI
MATSUNO, EDIMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO, ROBERTO
MIGUEL DO NASCIMENTO, IVANI MIGUEL DO NASCIMENTO,
JOSIAS MIGUEL DO NASCIMENTO, RAIMUNDO MIGUEL
DO NASCIMENTO, GUILHERME TELMO DO NASCIMENTO,
SALETE MIGUEL DO NASCIMENTO, ANGELA MARIA MIGUEL
DO NASCIMENTO, MANOEL PAES RODRIGUES, MANOEL
RODRIGUES DA SILVA, MARIA DAS GRACAS LEITE VIANA
GALVAO, MARIA FERREIRA DOS SANTOS, VALDINEI ANTONIO
NASCIMENTO SANTOS
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
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
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
DESPACHO
Segundo entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA
não é automático, havendo necessidade de intimação da parte
executada para pagamento voluntário.
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1- Assim, intime-se a parte executada na forma do art. 513, § 2º do
CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, nos termos
do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO.
Nome: ITAU UNIBANCO S.A.
Endereço: Avenida Rio Madeira, 3283, Embratel, Porto Velho - RO
- CEP: 76820-741
Porto Velho-RO, 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7017979-34.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SONIA MARIA MOTA DE CASTRO LIMA
Advogado do(a) AUTOR: BRUNA CELI LIMA PONTES - RO6904
RÉU: BANCO DO BRASIL SA
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 - 9ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 6 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 28/09/2018 Hora: 17:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 27 de julho de 2018.
IOSNIQUISSON ALEX BRAGA DE SA COSTA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) Processo nº: 7014271-73.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- BA0041913
RÉU: IDELCY DE LIMA MACHADO
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos e examinados.
Trata-se de ação de busca e apreensão que AYMORE CREDITO
FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A endereça à IDELCY
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DE LIMA MACHADO, ambos devidamente qualificados na inicial.
Deferida a liminar de Busca e Apreensão no ID 18897469.
Posteriormente a parte autora peticionou informando não possuir
mais interesse no prosseguimento da demanda e requereu a
desistência do feito. (ID 19365190).
É o relatório.
Dispõe o artigo 200 do CPC que “Os atos das partes consistentes
em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos
processuais.”
No entanto, o paragrafo único do mesmo artigo prevê que a
desistência da ação só produzirá efeitos após homologação
judicial.
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da pretensão para
os fins do art. 200, parágrafo único do Código de Processo Civil e,
consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de
MÉRITO, com supedâneo no art. 485, VIII, do mesmo codex.
Sem custas finais (art. 8º, III da nova Lei de Custas nº 3896/2016).
Informo que não há restrições judiciais sob o veículo.
Tratando-se de pedido de desistência do feito verifica-se a
ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
P.R.I.
Após, arquive-se.
Porto Velho, 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(69) Processo nº: 7022628-42.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA ME
Advogado do(a) AUTOR: TIAGO IUDI MONTEIRO MOTOMYA RO7872
RÉU: ESCOLA DE IDIOMAS SHINE LTDA - EPP
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
I – Relatório
Trata-se de ação de cobrança que IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL
E COMÉRCIO LTDA - ME endereça à ESCOLA DE IDIOMAS
SHINE LTDA – EPP, ambos devidamente qualificados na inicial.
O autor foi intimado para efetuar o pagamento das custas iniciais,
sob pena de indeferimento da inicial, manteve-se inerte.
É o relatório. Fundamento e decido.
II – Fundamentação
Nos termos do artigo 321 do CPC, verificando o juiz que a petição
inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de MÉRITO, determinará que o autor a emende, ou a
complete, no prazo de 15 (quinze) dias.
Acerca da necessidade de pagamento das custas, dispõe o art. 82
do CPC:
Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou
requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o
início até a SENTENÇA final ou, na execução, até a plena satisfação
do direito reconhecido no título. [...]
Sendo assim, a distribuição da inicial é ato judicial sujeito a preparo
e não havendo o adiantamento das custas iniciais, o indeferimento
de plano não depende de intimação pessoal do autor, porquanto o
processo não se forma validamente (art. 485, IV do CPC).
In casu, a parte autora foi intimada para emendar a petição inicial,
comprovando o pagamento das custas iniciais, sob pena de
indeferimento. Contudo, deixou o prazo transcorrer in albis sem
qualquer providência, postura que autoriza o indeferimento da
petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC e,
sobretudo por ausência de requisito para o regular processamento
do feito.
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APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 267, I E 257 DO
CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INCONFORMISMO
DA PARTE AUTORA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. 1.
DECISÃO de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça que
restou irrecorrida. Preclusão. 2. Autora que foi devidamente intimada
através de seu patrono, pelo D.O., para recolhimento das custas
devidas sob pena de cancelamento da distribuição, quedando-se
inerte. 3. Ausência do regular recolhimento das despesas iniciais
que constitui óbice ao desenvolvimento regular do processo. 4.
O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das
custas iniciais é regido pelo art. 257 do CPC, sem que haja, para
isso, previsão legal de intimação pessoal do autor da demanda.
Precedentes do STJ e desta Corte. 5. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL:
00436339320138190004 RJ 0043633-93.2013.8.19.0004, Relator:
DES. MARCELO CASTRO ANATOCLES DA SILVA FERREIRA,
Data de Julgamento: 28/01/2015, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA
CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 30/01/2015 00:00)
(Grifou-se).
EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. A ausência de cumprimento da intimação para emenda
à inicial, a fim de comprovação de hipossuficiência ou recolhimento
das custas processuais, impõe o indeferimento da petição inicial,
ante a inércia do autor. (TJRO; APL 0011475-78.2011.8.22.0001;
Rel. Des. Moreira Chagas; DJERO 29/08/2013; Pág. 107)
Ressalta-se ainda que, conforme julgado acima colacionado, o
artigo 290 do CPC, determina que, não sendo recolhidas as custas
no prazo de 15 (quinze) dias, deve-se cancelar a distribuição. Logo,
tem-se que o pagamento das custas referente ao presente feito,
apenas será exigível, caso o autor opte por ajuizar nova demanda,
nos termos do artigo 486 do CPC.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a inércia da parte autora em
promover ato que lhe foi determinado, indefiro a petição inicial,
JULGANDO EXTINTO O FEITO, sem resolução de MÉRITO, nos
termos do artigo 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo
único, ambos do CPC.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente, arquive-se.
Porto Velho, 27 de julho de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - F:(69)
Processo nº 7007207-34.2017.8.22.0005
EXEQUENTE: SANDRA ALMEIDA CARVALHO
EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Certidão
Certifico que, junto ao processo o DESPACHO 2601/2018/
Corregedoria e realizo a intimação da parte autora para manifestarse no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho, 27 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7063475-57.2016.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: PORTO RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: LEUDO RIBAMAR SOUZA SILVA RO0004485
RÉU: ESMAEL LIMA DOS SANTOS
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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10ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7010400-69.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
EXECUTADO: K. C. F. DE OLIVEIRA EIRELI - EPP e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO BARROSO SERPA RO0004923
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO BARROSO SERPA RO0004923
INTIMAÇÃO
Fica a parte Executada intimada, no prazo de 05 dias, a apresentar
manifestação acerca dos documentos/petição juntados pela parte
adversa.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7007853-90.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CLAUDINA RIBEIRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: FAUSTO SCHUMAHER ALE SP0273516
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: SABRINA CRISTINE DELGADO
PEREIRA - RO0008619, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a requerer o que pretender de direito
com relação a saldo remanescente, no prazo de 5 dias, ante a
inércia da parte executada.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7026211-69.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FRANCISCO MARCOS CRUZ
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA RO0007904
EXECUTADO: OI / SA
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827, DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO0002013,
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO0000635
INTIMAÇÃO
Fica a parte Exequente intimada, no prazo de 05 dias, a apresentar
manifestação acerca dos documentos/petição juntados pela parte
adversa.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7007002-80.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES
JUNIOR - PI0002338
EXECUTADO: JONAS PEREIRA PAVOSKI
Advogado do(a) EXECUTADO: DOUGLAS RICARDO ARANHA
DA SILVA - RO0001779
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, 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 - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0010388-48.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
EXECUTADO: MARREIRA & SOUZA LTDA - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCOS ANTONIO SILVA
PEREIRA - RO000367A
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, 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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0002322-84.2012.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALEXSANDER NASCIMENTO PEREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON MATOS DA ROCHA RO0001208
EXECUTADO: COMERCIO DE PISCINAS PORTO VELHO LTDA
- ME e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: MARIA DAS GRACAS GOMES RO000317A, SHEILA GOMES DA SILVA FERREIRA - RO0002035
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7043983-45.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES BRITO
- RO0004239, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA RO0004117
EXECUTADO: PAULINA DA SILVA CARVALHO
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada, no prazo de 05 dias, a apresentar
manifestação acerca do ofício juntado.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0020687-55.2013.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: CARMEN ENEIDA DA SILVA
ROCHA - AC0004056, MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: SILVIO VIEIRA DE ATAIDES e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Exequente, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7020932-68.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JANAINA FEITOZA SENA
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCA FREITAS FRANCA RO0006609
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7019633-27.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MICHELE CRISTIANE RIO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: LUCIMAR ALVES DA SILVA - RO6659,
TAINA AMORIM LIMA - RO0006932
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RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES RO0006235
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada, no prazo de 05 dias, a apresentar
manifestação acerca dos documentos juntados pela parte
adversa.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686
Fone: (069) 3217-1283 - E-mail pvh10civel@tjro.jus.brPorto Velho
- 10ª Vara Cível
PROCESSO: 7011501-78.2016.8.22.0001
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Duplicata, Honorários Advocatícios]
EXEQUENTE:
ELETROTEL
ELETRICIDADES
E
TELECOMUNICACOES LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUSSIER COSTA FIRMINO RO0003557
EXECUTADO: J. A. RODRIGUES SANCHES - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO:
VALOR DA AÇÃO: R$ 44.904,51
CITAÇÃO de: J. A. RODRIGUES SANCHES - EPP, atualmente em
lugar(es) incerto(s) e não sabido(s).
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias - (Justiça Gratuita)
O(a) Doutor(a) Duília Sgrott Reis - Juíza de Direito da 10ª Vara Cível
- Porto Velho/RO, FAZ SABER a todos que o presente Edital virem
ou dele conhecimento tiverem, ou a quem possa interessar que por
este Juízo, se processa nos autos em epígrafe, Ficam a(s) Parte(s)
Passiva(s) acima qualificada(s), CITADA(S) por todo conteúdo da
petição inicial e, para, querendo, contestar(em) a ação, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, contados a partir do término do prazo de 20
(vinte) dias da data da publicação deste edital, ficando certo que,
não sendo contestada a ação, será considerado revel e presumirse-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art.
344 do CPC).
Porto Velho/RO, quarta-feira, 2 de maio de 2018.
Raimundo Neri Santiago - Diretor de Cartório, assina, digitalmente,
por ordem do(a) Juiz(a).
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0012524-86.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA AUGUSTA FIGUEREDO REIS
Advogado do(a) AUTOR: SYLVAN BESSA DOS REIS RO0001300
RÉU: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
Advogados do(a) RÉU: RODRIGO OTAVIO VEIGA DE VARGAS RO0002829, ADEVALDO ANDRADE REIS - RO0000628, EDSON
BERNARDO ANDRADE REIS NETO - RO0001207, EURICO
SOARES MONTENEGRO NETO - RO0001742
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu patrono, a
manifestar-se no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial
comprovado nos autos.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7012327-70.2017.8.22.0001
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Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA
Advogado do(a) AUTOR: TIAGO HENRIQUE MUNIZ ROCHA RO0007201
RÉU: PRE COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, 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 - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7045317-17.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RAIMUNDO GREGORIO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: FABIO HENRIQUE FURTADO COELHO
DE OLIVEIRA - RO0005105
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RUBENS GASPAR SERRA - SP0119859
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada, no prazo de 05 dias, a apresentar
manifestação acerca do documento juntado ID19748361.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7012156-79.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: HARDI LAN LIMA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: JULIA IRIA FERREIRA DA SILVA RO9290
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus respectivos
patronos, no prazo de 05 dias, manifestarem-se acerca da petição
do Perito Judicial (ID 20073651), bem como tomar ciência da data
e local da realização da perícia.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7027516-25.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA MG0087318
RÉU: WOLMAR DE MELO PESCADOR e outros (17)
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: ORLANDO CAMPOS BALERONI MT4849/O
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Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON DE SOUZA PINTO RO0006908
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0022296-39.2014.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: NATHALIA RODRIGUES DE SOUZA ROCHA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO ALVES PINHEIRO
FILHO - RO0000568
EXECUTADO: Lojas Avenida D/A.
Advogados do(a) EXECUTADO: BERNARDO AUGUSTO GALINDO
COUTINHO - RO0002991, SALLY ANNE BOWMER BECA RO0002980, WEVERTON JEFFERSON TEIXEIRA HERINGER RO0002514
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por seu patrono, para proceder
a retirada do alvará expedido via internet, bem como efetuar seu
levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica
Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta
Centralizadora.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7020567-19.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROSANA GOMES DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
Advogado do(a) EXECUTADO: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por seu patrono, para proceder
a retirada do alvará expedido via internet, bem como efetuar seu
levantamento no prazo de validade, junto à Caixa Econômica
Federal, sob pena dos valores serem transferidos para a Conta
Centralizadora.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7020567-19.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: ROSANA GOMES DA SILVA
EXECUTADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
CONFIDENCIAL E PESSOAL
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
EMBRATEL
Endereço: Rua Flórida, nº 1970, São Paulo/SP, 04565-907
CARTA DE INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito, fica Vossa Senhoria, nos
termos da presente ação, que pode ser consultada pelo endereço
eletrônico
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/consultaDocumento/
listView.seam usando o código XXXXX, (nos termos do artigo 19
e 20 do Conselho Nacional de justiça), NOTIFICADO(A) para no
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7015188-92.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: NICELIA MARIA COSTA
Advogados do(a) AUTOR: JOSIMAR OLIVEIRA MUNIZ RO0000912, VANTUILO GEOVANIO PEREIRA DA ROCHA RO0006229
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus respectivos
patronos, no prazo de 05 dias, manifestarem-se acerca da petição
do Perito Judicial (ID 20073091), bem como tomar ciência da data
e local da realização da perícia.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7036919-81.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIO REGINALDO ACOSTA DE BARROS
Advogado do(a) AUTOR: FABIO ANTONIO MOREIRA RO0001553
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus respectivos
patronos, no prazo de 05 dias, manifestarem-se acerca da petição
do Perito Judicial (ID 20073274), bem como tomar ciência da data
e local da realização da perícia.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
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Processo: 7058302-52.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VALCILEI RODRIGUES DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: ISABEL CRISTINA AGUIAR AFONSO RO3768
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus respectivos
patronos, no prazo de 05 dias, manifestarem-se acerca da petição
do Perito Judicial (ID 20073497), bem como tomar ciência da data
e local da realização da perícia.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 0024079-66.2014.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: NELSON PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON PEREIRA DA SILVA RO0004283
EXECUTADO: ROSELY HONORATO DA SILVA ROSSI e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 0010309-69.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BRAZ ANTONIO
Advogado do(a) EXEQUENTE: WANDERLAN DA COSTA
MONTEIRO - RO0003991
EXECUTADO: LUCIANA DE SOUZA MEDEIROS
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7000551-39.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DIVINO JOSE DAS CHAGAS BARROS
Advogado do(a) AUTOR: WILSON MOLINA PORTO - RO0006291
RÉU: Bradesco Seguros S/A
Advogado do(a) RÉU: PAULO EDUARDO PRADO - SP182951
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus respectivos
patronos, no prazo de 05 dias, manifestarem-se acerca da petição
do Perito Judicial (ID 20073335), bem como tomar ciência da data
e local da realização da perícia.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7018555-27.2018.8.22.0001
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Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JAYANNE ALVES SILVA
Advogado do(a) AUTOR: LUZINETE XAVIER DE SOUZA RO0003525
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus respectivos
patronos, no prazo de 05 dias, manifestarem-se acerca da petição
do Perito Judicial (ID 20073605), bem como tomar ciência da data
e local da realização da perícia.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7000019-65.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SABEMI SEGURADORA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FERNANDO HACKMANN
RODRIGUES - RS0018660
EXECUTADO: ADHEMAR SARMENTO DA SILVA
Advogados do(a) EXECUTADO: OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO
- RO0003567, RAPHAEL LUIZ WILL BEZERRA - RO8687
INTIMAÇÃO
Fica a parte Executada, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7021268-09.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MONICA FERREIRA MORAIS
Advogados do(a) AUTOR: PAULO ROBERTO DA SILVA MACIEL
- RO0004132, PAULO FERNANDO LERIAS - RO0003747,
CYANIRA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA MACIEL - RO0005449,
CLAIR BORGES DOS SANTOS - RO7688
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
INTIMAÇÃO
Fica o perito intimado, via sistema, para proceder a retirada do
alvará expedido via internet, bem como efetuar seu levantamento
no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena
dos valores serem transferidos para a Conta Centralizadora.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7031044-67.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA GENOVEVA SERAFIM DE OLIVEIRA LIMA
Advogados do(a) AUTOR: CLARA REGINA DO CARMO GOES RO0000653, FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR - RO0004494,
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TERESA CRISTINA ARANHA DE BRITO - RO0005798
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus respectivos
patronos, no prazo de 05 dias, manifestarem-se acerca da petição
do Perito Judicial (ID 20073688), bem como tomar ciência da data
e local da realização da perícia.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7003831-18.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA MADALENA DE CARVALHO
Advogados do(a) AUTOR: BRUNA DA SILVA PAZ - RO9087,
CARLOS HENRIQUE GAZZONI - RO0006722
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas, por intermédio de seus respectivos
patronos, no prazo de 05 dias, manifestarem-se acerca da petição
do Perito Judicial (ID 20073777), bem como tomar ciência da data
e local da realização da perícia.
Porto Velho, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686
Fone: (69) 3217-1283 E-mail: pvh10civel@tjro.jus.br
Processo: 7029473-90.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Perdas e Danos, Representação comercial, Comissão,
Indenização por Dano Moral]
AUTOR: JBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: CARLENE TEODORO DA ROCHA RO0006922, ERIVALDO MONTE DA SILVA - RO0001247
RÉU: JBS SA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Fica intimada a parte autora a emendar a petição inicial, via sistema
PJE, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial e extinção do feito sem julgamento do MÉRITO,
devendo:
a) quantificar o valor pretendido a título de danos morais e da
indenização pela rescisão, tendo em vista que se limita a indicar
percentuais e frações, uma vez que o valor da causa deve espelhar
a pretensão de indenização, sob a qual inclusive é calculado o
valor das custas processuais devidas, bem como permite a parte ré
promover a sua defesa e/ou propor a composição;
b)adequar o valor da causa, tendo em vista que no decorrer da
peça indica que pretende indenização superior a 2 milhões de
reais, mas atribui valor inferior, que a própria parte autora admite
não ser razoável e nem justo;
c) Esclarecer o pedido de prioridade de tramitação tendo em
vista que conforme documentação apresentação trata-se de
microempresa com responsabilidade LTDA, e não empresário
individual;
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos
conclusos.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
ALVARÁ JUDICIAL 2018
(PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS APÓS A EXPEDIÇÃO - DGJ,
ART. 447)
Processo nº: 7000479-86.2017.8.22.0001
FAVORECIDO(S): SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME, ou pelo(s) Advogado do(a) EXEQUENTE:
JESUS CLEZER CUNHA LOBATO - RO0002863
EXECUTADO: JUSARA A. DA SILVA - ME
VALOR A SER PAGO: R$ 388,26 (trezentos e oitenta e oito reais e
vinte e seis centavos)
CPF/CNPJ DO(S) FAVORECIDO(S): SUDOESTE INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.921.840/000185 (EXEQUENTE); JESUS CLEZER CUNHA LOBATO - CPF:
511.496.722-34 (ADVOGADO).
CONTA JUDICIAL Nº 2848.040.01664209-6
FINALIDADE: Por força e determinação do Juízo, atendendo ao
pedido da parte favorecida, este manda que lhe pague o valor
acima indicado, o qual encontra-se depositado na referida conta
judicial à disposição deste juízo, referente ao pagamento da quantia
estipulada no processo supracitado.
OBSERVAÇÃO: Acrescentar juros e correção monetária, se houver.
Após o saque dos valores, a conta judicial deverá ser zerada e
encerrada.
AGÊNCIA BANCÁRIA: Agência 2848, Caixa Econômica Federal,
Avenida Nações Unidas, 271, Bairro Nossa Senhora das Graças,
nesta cidade.
Porto Velho, 26 de julho de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7007906-03.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANDREIA DO NASCIMENTO CARDOSO
Advogado do(a) AUTOR: WANDERLUCE DA SILVA COSTA
VEIGA - RO0007105
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Ficam as partes Requerente e Requerida intimadas a manifestaremse quanto ao laudo pericial apresentado no prazo de 15 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686
Fone: (69) 3217-1283 E-mail: pvh10civel@tjro.jus.br
Processo: 7029214-95.2018.8.22.0001
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
Assunto: [Esbulho / Turbação / Ameaça]
REQUERENTE: ZENY GALDINO MENDES, CHARMENE
GALDINO MENDES ANAPURUS DE CARVALHO, FLAVIO
ANAPURUS DE CARVALHO, CHARLES GALDINO MENDES
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO ALBINO DO
NASCIMENTO - RO0006311
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO ALBINO DO
NASCIMENTO - RO0006311
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Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO ALBINO DO
NASCIMENTO - RO0006311
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO ALBINO DO
NASCIMENTO - RO0006311
REQUERIDO: ANTONIO MEDEIROS
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Fica intimada a parte autora a emendar a petição inicial, via sistema
PJE, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial e extinção do feito sem julgamento do MÉRITO,
devendo:
a) apresentar o contrato individual celebrado entre autores e o
requerido, conforme indicado na cláusula Terceira do termo aditivo
de agosto de 2015;
b) esclarecer a quantidade de parcelas em atraso, bem como o
pedido de tutela de evidência, ao passo que não há notificações à
associação e/ou ao requerido sobre sua inadimplência;
c) esclarecer se algum dos terrenos, objeto dos vários acordos
entabulados, encontra-se regularmente quitado;
d) aclarar o objeto da presente demanda, tendo em vista que há
pedido de reintegração/execução de cláusula contratual, mas não
de rescisão.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos
conclusos.
Porto Velho/RO, 30 de julho de 2018
Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0014170-97.2014.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIO JONAS FREITAS
GUTERRES - RO000272B
EXECUTADO: Paulo Bispo Santos Aguiar
Advogado do(a) EXECUTADO: JOANNES PAULUS DE LIMA
SANTOS - RO0004244
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, por seu patrono, para proceder a retirada
do alvará expedido via internet, bem como efetuar seu levantamento
no prazo de validade, junto à Caixa Econômica Federal, sob pena
dos valores serem transferidos para a Conta Centralizadora.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7020522-10.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LEANDRO DE SA ALMEIDA
Advogados do(a) AUTOR: AGLIN DAIARA PASSARELI DA SILVA
MALDONADO - RO0007439, WELINTON RODRIGUES DE SOUZA
- RO0007512, MAURILIO PEREIRA JUNIOR MALDONADO RO0004332
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Ficam as partes Requerente e Requerida intimadas a manifestaremse quanto ao laudo pericial apresentado no prazo de 15 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7039869-63.2017.8.22.0001
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Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VALMIR VALENTE
Advogados do(a) AUTOR: JUCYMAR GOMES CARDOSO RO0003295, PAULO ROBERTO IGLESIAS ROSA - RO0007167
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Ficam as partes Requerente e Requerida intimadas a manifestaremse quanto ao laudo pericial apresentado no prazo de 15 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7020651-15.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ENILSON CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: IVI PEREIRA ALMEIDA - RO0008448,
FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA ORLANDO - RO0002003
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Ficam as partes Requerente e Requerida intimadas a manifestaremse quanto ao laudo pericial apresentado no prazo de 15 dias.
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
Processo: 7000422-34.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: RESIDENCIAL RIO BONITO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI RO0005793
EXECUTADO: ZIUZANIA BENEDITO DOS SANTOS
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7012925-87.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) AUTOR: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831, LILIAN MARIANE LIRA - RO0003579
RÉU: JAQUIS VALGR DE SOUZA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de
arquivamento/extinção.
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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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7032211-85.2017.8.22.0001
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 - RO0006338
EXECUTADO: RENATO COSTA DE OLIVEIRA
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7048533-83.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: EUDES DE SOUZA PINTO
Advogado do(a) AUTOR: RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO
- RO0003300
RÉU: MOISES DA SILVA LOPES
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de
arquivamento/extinção.
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.
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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
Processo: 7018109-58.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS MT014258A
EXECUTADO: VIVIANE DA SILVA ANDRADE
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7042261-73.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: AKI RASTREADORES SOLUCOES LOGISTICAS LTDA
- ME
Advogado do(a) AUTOR: MARIA LUIZA DE JESUS FEITOSA RO0008990
RÉU: ANDERSON LIMA DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7004441-20.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
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AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AC0004235
RÉU: LEONARDO LABORDA DA FONSECA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7008105-59.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: EVERTON DE FREITAS SANTOS e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7020604-12.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSILENA DE OLIVEIRA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE AZEVEDO
ANTUNES - MT8843/O
EXECUTADO: OI S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO0001501,
ALESSANDRA MONDINI CARVALHO - RO0004240
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INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, 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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7022859-69.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ANIZETE VANI PAINKO
Advogados do(a) EXEQUENTE: AURIMAR LACOUTH DA SILVA
- RO0000602, LUIZ ANTONIO REBELO MIRALHA - RO0000700
EXECUTADO: GLEENSE DOS SANTOS CARTONILHO e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7014403-33.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES BRITO
- RO0004239, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA RO0004117
EXECUTADO: GABRIEL COSTA SANTANA ANDRADE
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7017720-39.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
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AUTOR: ZIRONDI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.
Advogados do(a) AUTOR: SICILIA MARIA ANDRADE TANAKA
- RO0005940, ALLAN PEREIRA GUIMARAES - RO0001046,
MAGUIS UMBERTO CORREIA - RO0001214, LESTER PONTES
DE MENEZES JUNIOR - RO0002657
RÉU: JIRAU COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - EPP
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7017003-27.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AC0004235
RÉU: MANOEL OTACILIO BATISTA CARDOSO
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7043654-33.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: CLAUDINEY DOS ANJOS FERREIRA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7015223-52.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: HELTON CARLOS COELHO DE VASCONCELOS
GOMES VIEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957
EXECUTADO: CHRISLENE AFONSO SOUSA
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7049159-05.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - SP0128341
RÉU: ADELAIDO FRANCISCO DE MENEZES
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de
arquivamento/extinção.
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:
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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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7028807-26.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: VANTUIR ASSIS e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7021061-73.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI MT003056O
EXECUTADO: LUCIANO LENZI BARLETTO
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7052640-10.2016.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO HONDA S/A.
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ - SP0206339
REQUERIDO: IVO PINHEIRO DA CRUZ
Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO
Considerando a certidão do Oficial de Justiça (ID n. 19943908), fica
a parte autora intimada para reapresentar a inicial, no prazo de 05
(cinco) dias, para o prosseguimento do feito.
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
Processo: 7008638-81.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PORTO
VELHO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: WYLIANO ALVES CORREIA RO0002715
EXECUTADO: J C THOMAZ - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7024844-73.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA RO0007212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO RO0000796, CAMILA GONCALVES MONTEIRO - RO8348
EXECUTADO: LUCAS ANDRE DA SILVA MORENO LOPES e
outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7015372-19.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA
ENG ARQ AGRONOMIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - SP0128341
EXECUTADO: AROLDO PEREIRA DOS SANTOS e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7004743-15.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: ODAIZA MARTINS DA SILVA e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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:
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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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7043375-47.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: MERCANTIL NOVA ERA LTDA
Advogado do(a) AUTOR: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA RO0004558
RÉU: SUPERMERCADO SUPREMO LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7018602-98.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS MT014258A
EXECUTADO: RODRIGO THAUA LIMA BARROSO
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7022479-80.2017.8.22.0001
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Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957
EXECUTADO: JEAN CAETANO GUIMARAES
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7009194-83.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE
RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FERNANDO AUGUSTO TORRES
DOS SANTOS - RO0004725
EXECUTADO: JEFFERSON SHOCKNISS SOUTO
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, sob pena de
arquivamento/extinção.
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 - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7042096-26.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSIAS SERGIO RIBEIRO VILELA
Advogados do(a) AUTOR: FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA
ORLANDO - RO0002003, IVI PEREIRA ALMEIDA - RO0008448
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
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nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 7052048-29.2017.8.22.0001
AUTOR: MARICELIA SANTOS FERREIRA DE ARAUJO
RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
PETIÇÃO INICIAL. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade
de Débito, negativa de dívida c.c. reparação por danos extensivos
imateriais e existenciais ajuizada por MARICELIA SANTOS
FERREIRA DE ARAÚJO em face BANCO SANTANDER S.A..
Sem precisar a data da contratação, a requerente sustenta que
“contratou empréstimo de mútuo na modalidade de crédito
consignado. Em decorrência deste, o desconto é efetuado
mensalmente diretamente de sua remuneração” (Id 15033065 Pág. 2). Os descontos são efetuados pela empresa CAERD, da
qual a requerente é funcionária e repassados ao banco requerido.
Relata que verificou no comércio local que seus dados cadastrais
estavam negativados, por ordem do requerido. Em consulta a
empresa CAERD obteve a informação de que a companhia honrava
com as obrigações tempestivamente.
Há duas negativações, quais sejam: a) R$ 5.330,27 (cinco mil,
trezentos e trinta reais e vinte sete centavos), cujo vencimento
de 04/08/2015, contrato UG881200023545471032, e outro em
R$ 61.514,69 (sessenta e um mil quinhentos e quatorze reais e
sessenta e nove centavos), cujo vencimento em 04/08/2015,
contrato UG881200023545468032, ambas disponibilizadas em
22/04/2016 - ID. 15033065 - Pág. 3.
Requer: a) concessão dos efeitos da tutela antecipada para a
exclusão das negativações indevidas; b) gratuidade judicial; c) a
declaração da inexigibilidade dos débitos constituídos/mantidos
indevidamente em seu nome; d) a condenação do requerido ao
pagamento de danos de ordem moral no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais). Com a inicial colacionou procuração, CNH,
declaração de hipossuficiência e documentos correlatos; recibo
de pagamento de salário do mês de junho de 2017; comprovantes
de negativação; fichas financeiras dos anos 1998 - 2017. Não há
contrato de mútuo juntado.
EMENDA A INICIAL. Conforme DESPACHO ID 15059181 - Pág. 1
determinou-se a juntada de certidões detalhadas de negativações
(consulta de balcão), emitidas pelos 3 órgãos de restrição ao crédito
(SERASA, SCPC e SPC) para melhor análise do abalo creditício,
bem como comprovantes de hiposuficiência financeira.
A requerente na petição ID 15458527 - Pág. 1 informa a juntada
das certidões de consulta, bem como declaração de imposto de
renda.
DECISÃO. Conforme DECISÃO ID 16107264 foi deferido o
recolhimento das custas ao final. A tutela de urgência foi indeferida
ao argumento de que com a documentação juntada aos autos não
seria possível chegar à CONCLUSÃO de quitação da dívida.
CONTESTAÇÃO. Petição ID 17977025. O Banco requerido
assevera: a) negativação legítima, eis que os descontos referentes
às parcelas não vinham sendo realizados integralmente; b)
inexistência de ato ilícito; c) fonte pagadora responsável pelo
desconto e repasse dos valores no contracheque do mutuário;
d) inexistência de danos morais - exercício regular de direito.
Requer a improcedência dos pedidos. Juntou carta de preposto;
substabelecimento; procuração; atos constitutivos.AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO. Inexitosa. ID. 18031412.
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RÉPLICA. ID. 18566470. Afirma que o valor da causa está
correto, diante da soma do valor dos danos de ordem moral com a
inexigibilidade dos débitos. No mais afirma que os descontos dos
empréstimos eram realizados em seu salário; não houve a juntada
de documentos por parte do requerido e que os pedidos devem ser
julgados procedentes. Reitera a juntada das fichas financeiras.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O feito deve ser julgado de plano, nos termos do artigo 355, inciso I
do Código de Processo Civil. O ponto controvertido da demanda é a
possibilidade de negativação dos dados cadastrais da requerente,
mesmo tendo quitado o empréstimo. Isso não demanda dilação
probatória com a realização de audiência de instrução. Tais fatos
devem ser provados com prova documental. É justamente este o
ponto para a improcedência dos pedidos da requerente.
A requerente afirma na inicial que pactuou contrato de mútuo com
o banco requerido. Contudo, esse contrato não foi juntado aos
autos, sendo ônus que lhe incumbia. Ora, se não tinha o contrato
em mãos poderia ter solicitado junto ao órgão empregador ou até
mesmo, em caso de impossibilidade, o ajuizamento da ação em
litisconsórcio com a CAERD. Entretanto, tal ato não foi comprovado
nos autos.
É indiscutível a aplicação do CDC na presente demanda. Entretanto,
a juntada de contrato de mútuo não é uma prova de difícil produção
ou onerosa.
O Código de Processo Civil leciona no artigo 434 que incumbe à
parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos
destinados a provar suas alegações.
O ônus probatório de provar a quitação do empréstimo é da
requerente. As fichas financeiras foram juntadas, isso é indiscutível.
Todavia, o contrato que deu causa a esses descontos não estão
nos autos. Bastaria uma simples comparação do contrato com
as fichas. Mais uma vez, o contrato de mútuo não foi juntado aos
autos.
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia possui precedente
nesse sentido, inclusive em caso envolvendo a CAERD e o Banco
requerido:
“Negativação. Dívida. Pagamento. Prova. Ausência. Dano moral.
Improcedência.
É improcedente pedido de indenização por dano moral decorrente
da inscrição do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito
quando este não provar que a dívida estava paga.
Apelação, Processo nº 0012935-95.2014.822.0001, Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do
Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento:
02/03/2017”
O voto condutor desse acórdão é de lavra do Desembargador
Marcos Alaor Diniz Grangeia. Trago ao processo a seguinte
compilação: “ Primeiro porque disse na inicial que tem uma dívida
decorrente de empréstimo consignado, contudo não provou
a integral quitação das parcelas até o ajuizamento da ação, o
que seria possível de ser feito por meio de fichas financeiras ou
contracheques, ônus probatório que lhe cabe, por ser constitutivo
de seu direito. Segundo, porque, se não provado o pagamento,
surge a presunção da existência do débito e, portanto, da licitude
da restrição de crédito”.
No mais, o valor atribuído a causa pela requerente está correto, eis
que é a soma dos valores de todos eles, nos termos do artigo 292,
inciso VI do Código de Processo Civil.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo
Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial
por MARICELIA SANTOS FERREIRA DE ARAUJO em face de
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A.
Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários de sucumbência no valor de 10% (dez
por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §
2º do Código de Processo Civil.
Pagas as custas, ou inscritas em dívida ativa em caso não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.
Porto Velho, 20 de junho de 2018.
LUCAS NIERO FLORES
JUIZ DE DIREITO
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7040128-92.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO MENDES
ALBUQUERQUE - PE0018857
EXECUTADO: GLOBAL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM
LTDA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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
Processo: 7015818-56.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO HONDA S/A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ - SP0206339
EXECUTADO: RANGEL FARIAS NELSON
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição do MANDADO, fica a
parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimado(a)
para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento da taxa,
que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça positiva,
gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.jus.
br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;js
essionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7000578-56.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RODRIGO SOARES DE ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: PAULO ARTUR MOTTA DE MORAIS RO0005252
RÉU: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE
CREDITO
Advogado do(a) RÉU: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO SP222219
INTIMAÇÃO
Ficam as partes Requerente e Requerida intimadas a indicar
eventual assistente técnico, bem como apresentar quesitos no
prazo de 15 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7008408-44.2015.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
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RÉU: MARIA AUXLIADORA DA SILVA ANDRADE
Advogado do(a) RÉU: LENIR BERTO RIBEIRO - RO5584
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7059259-53.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE ADEMIR ALVES RO0000618
EXECUTADO: Direcional Ambar Empreendimentos Imobiliários
Ltda
Advogado do(a) EXECUTADO: MANUELA GSELLMANN DA
COSTA - RO0003511
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7016105-14.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE LEAO SOARES
Advogado
do(a)
EXEQUENTE:
DULCE
CAVALCANTE
GUANACOMA SANTOS - RO0006450
EXECUTADO: BANCO CITICARD S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, 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 - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7000578-56.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RODRIGO SOARES DE ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: PAULO ARTUR MOTTA DE MORAIS RO0005252
RÉU: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE
CREDITO
Advogado do(a) RÉU: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO SP222219
INTIMAÇÃO
Ficam as partes Requerente e Requerida intimadas a indicar
eventual assistente técnico, bem como apresentar quesitos no
prazo de 15 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7012340-69.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: OLYMPIO MORAES JUNIOR & ADVOGADOS
ASSOCIADOS
RÉU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE DE
RONDONIA e outros
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Intimação
Por força e em cumprimento do r. DESPACHO deste Juízo,
abaixo transcrito, fica Vossa Senhoria, pela presente ação, que
pode ser consultada pelo endereço eletrônico http://pje.tjro.jus.
br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
usando
o
código: 17082110594837500000011662712 (nos termos do artigo
19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho
Nacional de Justiça), INTIMADO(A) nos termos do art. 513, §2º, I, do
Novo Código de Processo Civil, para que pague espontaneamente
o valor de R$ 31.750,96 (trinta e um mil setecentos e cinquenta
reais e noventa e seis centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de ser acrescida multa de 10% ao montante da condenação e,
também, de honorários de fase de cumprimento de SENTENÇA de
10%. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 31.750,96 (trinta e um mil setecentos e
cinquenta reais e noventa e seis centavos)
Porto Velho, 30 de julho de 2018.
ELZA ELENA GOMES SILVA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1305
Processo: 7002041-33.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA AUGUSTA DA SILVA LIMA E SILVA
Advogados do(a) AUTOR: ALEXANDRE LEANDRO DA SILVA RO0004260, KAMILA ARAUJO PRADO - RO0007371
RÉU: P.M.A. DA SILVA LIMA ODONTOLOGIA - ME
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
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
Processo: 7006803-63.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOAO MIGUEL DE ARAUJO LIMA e outros (6)
Advogado do(a) AUTOR: MOREL MARCONDES SANTOS RO0003832
Advogado do(a) AUTOR: MOREL MARCONDES SANTOS RO0003832
Advogado do(a) AUTOR: MOREL MARCONDES SANTOS RO0003832
Advogado do(a) AUTOR: MOREL MARCONDES SANTOS RO0003832
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: BANCREVEA CLUBE e outros (39)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
Advogado do(a) RÉU: PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de
arquivamento/extinção.
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:
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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 - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7007115-34.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JULIANA ACACIO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: VIA EDUCACAO QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA ME
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 - 10ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 31/08/2018 Hora: 17:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 30 de julho de 2018.
ELZA ELENA GOMES SILVA

COMARCA DE JI-PARANÁ
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMNAL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69)
INTIMAÇÃO
Processo: 7010642-16.2017.8.22.0005
FINALIDADE: Intimar a parte autora, por seu (sua) advogado (a)
constituído (a), a comparecer em Audiência de Conciliação, que
realizar-se-á nas dependências do CEJUSC – Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania, Rua Elias Cardoso Balau, nº
1220, bairro Jardim Aurélio Bernardes, Ji-Paraná/RO, ciente que a
ausência importará em extinção e arquivamento do feito, nos termos
do art. 51, I, da lei 9.099/95, bem como das demais advertências
constantes no Prov. Conj. Presidência e Corregedoria 001/2017,(
DJ 08/06/2017), conforme determinado no r. DESPACHO.
AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 5 Data: 08/10/2018 Hora:
08:40
ADVERTÊNCIAS(conforme Prov. Conj. Presidência e Corregedoria
001/2017, DJ 08/06/2017): 1. A ausência do autor na audiência
acarretará extinção e arquivamento do feito, a do requerido
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela
parte autora – revelia (Art. 20 da Lei 9.099/95). Ressalto que,
tratando-se de pessoa jurídica no polo ativo, a requerente deverá
ser representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
(Enunciado 141 do Fonaje). 2.A pessoa jurídica que figurar no
polo passivo da demanda deverá fazer-se presente na audiência
através de preposto credenciado (carta) com poderes específicos,
sob pena de revelia, salvo na hipótese de celebração de acordo,

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

411

caso em que a carta poderá ser juntada no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas; 3. Havendo relação de consumo, fica expressamente
consignada a possibilidade de inversão do ônus da prova; 4.A parte
requerida deverá até o ato da data da audiência de conciliação,
apresentar contestação e demais provas, justificando a pertinência,
inclusive indicação de testemunhas (com completa qualificação); 5.
Na audiência de conciliação, a parte autora deverá se manifestar,
em até 10 min, sobre a contestação e documentos eventualmente
apresentados pelo requerido. 6.Em causas de valor inferior à 20
salários-mínimos, a presença de advogado é facultativa, ciente as
partes das manifestações necessárias, conforme acima exposto
(item 4 e 5). Nas causas de valor superior a 20 salários-mínimos,
as partes deverão comparecer acompanhadas de advogado.
Caso não disponham de recursos para contratação de advogado,
deverão solicitar atendimento, com antecedência (15 dias antes da
audiência), à sede da Defensoria Pública (AV.: Marechal Rondon
Nº 527, Bairro: Centro, Ji-Paraná, Fone (69) 3422-7112); 7. As
partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta
de intimação/MANDADO de intimação. 8. Os prazos processuais
no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data
da intimação ou ciência do ato respectivo; 9- As partes deverão
comparecer à audiência munidos de documentos de identificação
válidos (Pessoa Jurídica – atos constitutivos, contrato social), bem
como cientes de seus dados bancários, a fim de agilizar eventual
acordo.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7003447-43.2018.8.22.0005
REQUERENTE: MARIA PEREIRA SANTIAGO
Advogados do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO TAVANTI RO0002333, LUANA GOMES DOS SANTOS - RO8443
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JI-PARANA
DECISÃO
Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos que
autorizam a concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC1),
uma vez que: a) restou comprovado que a parte requerida inscreveu
o nome da parte autora no SPC; b) a parte autora desconhece o
débito que deu origem a inscrição; c) o deferimento da antecipação
da tutela não importará prejuízos à parte requerida, que poderá
retomar a cobrança do débito caso não seja reconhecido o direito
da parte requerente; d) não há perigo de irreversibilidade do
provimento (artigo 300, § 3º, do CPC).
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e, via de
consequência, determino que a parte requerida, no prazo de 5 dias
úteis a partir da ciência desta DECISÃO, dê suspenda a inscrição
do nome da parte autora do SPC em razão do débito discutido
nestes autos, sob pena de desobedecendo, ser-lhe cominada multa
diária de R$ 100,00 reais, até o limite de R$ 2.000,00 reais, sem
prejuízo de ser revista caso não atenda à FINALIDADE do instituto.
Fica ADVERTIDA a parte a requerente, caso se constate ao final
que a mesmo tinha conhecimento da dívida e faltou com a verdade
e lealdade processual que se espera, poderá incorrer em MA-FÉ e
arcar as penalidades previstas.
Tendo em vista os princípios da simplicidade, da informalidade,
da economia processual e da celeridade (art. 27 da Lei 12.153/09
c/c art. 2º da Lei 9.099/95), bem ainda por se tratar de matéria
exclusivamente de direito, deixo de designar a audiência de
conciliação.
CITE-SE a parte requerida para responder a presente, apresentar
sua defesa e todos os documentos de prova que porventura
possua, no prazo de 30 dias contados da ciência (artigos 9º e 7º
da L.12.153/09).
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Após, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a
contestação, no prazo de 15 dias.
Por fim, façam os autos conclusos para SENTENÇA.
CÓPIAS DA PRESENTE SERVIRÃO DE OFÍCIO/MANDADO /
CARTA.
PARTE REQUERIDA:
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, com sede nesta comarca, devendo
ser citado na pessoa de seu representante legal, o Procurador do
Município, com endereço na Avenida 02 de Abril, n. 1701, Bairro
Urupá, nesta cidade e comarca de Ji-Paraná/RO, Caixa Postal n.
268, CEP: 78.961-904, telefone: (69)3416-4170.
SEDE DO JUÍZO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E
FAZENDA PÚBLICA, situado na Rua Elias Cardoso Balau, 1220,
Bairro Jardim Aurélio Bernardi, em Ji-Paraná, telefone 69 – 3411
4403 (próximo à Ciretran e ao Batalhão da Polícia Militar).
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69)
INTIMAÇÃO
Processo: 7001705-80.2018.8.22.0005
FINALIDADE: Intimar a parte autora, por seu (sua) advogado (a)
constituído (a), a comparecer em Audiência de Conciliação, que
realizar-se-á nas dependências do CEJUSC – Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania, Rua Elias Cardoso Balau, nº
1220, bairro Jardim Aurélio Bernardes, Ji-Paraná/RO, ciente que a
ausência importará em extinção e arquivamento do feito, nos termos
do art. 51, I, da lei 9.099/95, bem como das demais advertências
constantes no Prov. Conj. Presidência e Corregedoria 001/2017,(
DJ 08/06/2017), conforme determinado no r. DESPACHO.
AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 5 Data: 08/10/2018 Hora:
09:20
ADVERTÊNCIAS(conforme Prov. Conj. Presidência e Corregedoria
001/2017, DJ 08/06/2017): 1. A ausência do autor na audiência
acarretará extinção e arquivamento do feito, a do requerido
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela
parte autora – revelia (Art. 20 da Lei 9.099/95). Ressalto que,
tratando-se de pessoa jurídica no polo ativo, a requerente deverá
ser representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
(Enunciado 141 do Fonaje). 2.A pessoa jurídica que figurar no
polo passivo da demanda deverá fazer-se presente na audiência
através de preposto credenciado (carta) com poderes específicos,
sob pena de revelia, salvo na hipótese de celebração de acordo,
caso em que a carta poderá ser juntada no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas; 3. Havendo relação de consumo, fica expressamente
consignada a possibilidade de inversão do ônus da prova; 4.A parte
requerida deverá até o ato da data da audiência de conciliação,
apresentar contestação e demais provas, justificando a pertinência,
inclusive indicação de testemunhas (com completa qualificação); 5.
Na audiência de conciliação, a parte autora deverá se manifestar,
em até 10 min, sobre a contestação e documentos eventualmente
apresentados pelo requerido. 6.Em causas de valor inferior à 20
salários-mínimos, a presença de advogado é facultativa, ciente as
partes das manifestações necessárias, conforme acima exposto
(item 4 e 5). Nas causas de valor superior a 20 salários-mínimos,
as partes deverão comparecer acompanhadas de advogado.
Caso não disponham de recursos para contratação de advogado,
deverão solicitar atendimento, com antecedência (15 dias antes da
audiência), à sede da Defensoria Pública (AV.: Marechal Rondon
Nº 527, Bairro: Centro, Ji-Paraná, Fone (69) 3422-7112); 7. As
partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta
de intimação/MANDADO de intimação. 8. Os prazos processuais
no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data
da intimação ou ciência do ato respectivo; 9- As partes deverão
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comparecer à audiência munidos de documentos de identificação
válidos (Pessoa Jurídica – atos constitutivos, contrato social), bem
como cientes de seus dados bancários, a fim de agilizar eventual
acordo.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69)
Processo: 7005165-75.2018.8.22.0005
Requerente: Nome: JULIANA P. S. DA SILVA - ME
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870, SALA T03, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
CARTA DE INTIMAÇÃO
Processo: 7005165-75.2018.8.22.0005
FINALIDADE: Intimar a parte autora do cancelamento da audiência
de conciliação designada nos autos, em razão da não localização
do réu no endereço informado (aviso de recebimento anexo). Diante
disso, deverá fornecer novo endereço do réu no prazo de 5 (cinco)
dias úteis. Fluído o prazo sem manifestação o processo será extinto
(art. 53, §4º, da Lei 9.099/95). Indicado o endereço, será designada
nova data para audiência de conciliação no Cejusc.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69)
INTIMAÇÃO
Processo: 7005943-45.2018.8.22.0005
FINALIDADE: Intimar a parte autora, por seu (sua) advogado (a)
constituído (a), a comparecer em Audiência de Conciliação, que
realizar-se-á nas dependências do CEJUSC – Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania, Rua Elias Cardoso Balau, nº
1220, bairro Jardim Aurélio Bernardes, Ji-Paraná/RO, ciente que a
ausência importará em extinção e arquivamento do feito, nos termos
do art. 51, I, da lei 9.099/95, bem como das demais advertências
constantes no Prov. Conj. Presidência e Corregedoria 001/2017,(
DJ 08/06/2017), conforme determinado no r. DESPACHO.
AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 5 Data: 19/10/2018 Hora:
10:40
ADVERTÊNCIAS(conforme Prov. Conj. Presidência e Corregedoria
001/2017, DJ 08/06/2017): 1. A ausência do autor na audiência
acarretará extinção e arquivamento do feito, a do requerido
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela
parte autora – revelia (Art. 20 da Lei 9.099/95). Ressalto que,
tratando-se de pessoa jurídica no polo ativo, a requerente deverá
ser representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
(Enunciado 141 do Fonaje). 2.A pessoa jurídica que figurar no
polo passivo da demanda deverá fazer-se presente na audiência
através de preposto credenciado (carta) com poderes específicos,
sob pena de revelia, salvo na hipótese de celebração de acordo,
caso em que a carta poderá ser juntada no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas; 3. Havendo relação de consumo, fica expressamente
consignada a possibilidade de inversão do ônus da prova; 4.A parte
requerida deverá até o ato da data da audiência de conciliação,
apresentar contestação e demais provas, justificando a pertinência,
inclusive indicação de testemunhas (com completa qualificação); 5.
Na audiência de conciliação, a parte autora deverá se manifestar,
em até 10 min, sobre a contestação e documentos eventualmente
apresentados pelo requerido. 6.Em causas de valor inferior à 20
salários-mínimos, a presença de advogado é facultativa, ciente as
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partes das manifestações necessárias, conforme acima exposto
(item 4 e 5). Nas causas de valor superior a 20 salários-mínimos,
as partes deverão comparecer acompanhadas de advogado.
Caso não disponham de recursos para contratação de advogado,
deverão solicitar atendimento, com antecedência (15 dias antes da
audiência), à sede da Defensoria Pública (AV.: Marechal Rondon
Nº 527, Bairro: Centro, Ji-Paraná, Fone (69) 3422-7112); 7. As
partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta
de intimação/MANDADO de intimação. 8. Os prazos processuais
no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data
da intimação ou ciência do ato respectivo; 9- As partes deverão
comparecer à audiência munidos de documentos de identificação
válidos (Pessoa Jurídica – atos constitutivos, contrato social), bem
como cientes de seus dados bancários, a fim de agilizar eventual
acordo.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69)
INTIMAÇÃO
Processo: 7006503-84.2018.8.22.0005
FINALIDADE: Intimar a parte autora, por seu (sua) advogado (a)
constituído (a), a comparecer em Audiência de Conciliação, que
realizar-se-á nas dependências do CEJUSC – Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania, Rua Elias Cardoso Balau, nº
1220, bairro Jardim Aurélio Bernardes, Ji-Paraná/RO, ciente que a
ausência importará em extinção e arquivamento do feito, nos termos
do art. 51, I, da lei 9.099/95, bem como das demais advertências
constantes no Prov. Conj. Presidência e Corregedoria 001/2017,(
DJ 08/06/2017), conforme determinado no r. DESPACHO.
AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 5 Data: 15/10/2018 Hora:
11:20
ADVERTÊNCIAS(conforme Prov. Conj. Presidência e Corregedoria
001/2017, DJ 08/06/2017): 1. A ausência do autor na audiência
acarretará extinção e arquivamento do feito, a do requerido
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela
parte autora – revelia (Art. 20 da Lei 9.099/95). Ressalto que,
tratando-se de pessoa jurídica no polo ativo, a requerente deverá
ser representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
(Enunciado 141 do Fonaje). 2.A pessoa jurídica que figurar no
polo passivo da demanda deverá fazer-se presente na audiência
através de preposto credenciado (carta) com poderes específicos,
sob pena de revelia, salvo na hipótese de celebração de acordo,
caso em que a carta poderá ser juntada no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas; 3. Havendo relação de consumo, fica expressamente
consignada a possibilidade de inversão do ônus da prova; 4.A parte
requerida deverá até o ato da data da audiência de conciliação,
apresentar contestação e demais provas, justificando a pertinência,
inclusive indicação de testemunhas (com completa qualificação); 5.
Na audiência de conciliação, a parte autora deverá se manifestar,
em até 10 min, sobre a contestação e documentos eventualmente
apresentados pelo requerido. 6.Em causas de valor inferior à 20
salários-mínimos, a presença de advogado é facultativa, ciente as
partes das manifestações necessárias, conforme acima exposto
(item 4 e 5). Nas causas de valor superior a 20 salários-mínimos,
as partes deverão comparecer acompanhadas de advogado.
Caso não disponham de recursos para contratação de advogado,
deverão solicitar atendimento, com antecedência (15 dias antes da
audiência), à sede da Defensoria Pública (AV.: Marechal Rondon
Nº 527, Bairro: Centro, Ji-Paraná, Fone (69) 3422-7112); 7. As
partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta
de intimação/MANDADO de intimação. 8. Os prazos processuais
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no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data
da intimação ou ciência do ato respectivo; 9- As partes deverão
comparecer à audiência munidos de documentos de identificação
válidos (Pessoa Jurídica – atos constitutivos, contrato social), bem
como cientes de seus dados bancários, a fim de agilizar eventual
acordo.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7005112-94.2018.8.22.0005
REQUERENTE: ZITA FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSALINO NETO GONCALVES
DA SILVA - RO7829
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7005005-50.2018.8.22.0005
REQUERENTE: SIMONE ALVES SCARAMUZZA
Advogados do(a) REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA RO0006577, AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573
REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JIPARANÁ
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7000115-68.2018.8.22.0005
REQUERENTE: DANIEL BATISTA LUCIANO
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676
Intimação
Em obediência ao disposto no art. 124, inc. XX das Diretrizes Gerais
Judicias, ficam as partes intimadas, através dos seus respectivos
Advogados, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, bem
ainda para requererem o que de direito, no prazo de cinco (5)
dias.
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Ainda, fica a PARTE REQUERIDA intimada para comprovar o
pagamento das custas processuais - finais -, conforme acórdão
proferida pela Turma Recursal, sob pena de protesto e de inscrição
na divida ativa (art. 2º, § 2º, Provimento Conjunto n. 002/2017-PRCG), NO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS.
Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7007714-92.2017.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 22/08/2017 18:04:58
Requerente: NILTON KLEBER DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS RO0004373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Ante a informação apresentada pela parte autora, dando conta de
que até o momento não obteve os documentos pleiteados por este
juízo, pois o órgão estatal ainda não respondeu ao seu requerimento,
defiro o prazo de 30 dias para o devido cumprimento.
Consigno que, cabe ao requerente promover o andamento do feito,
até o fim do prazo, independentemente de nova intimação.
Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para julgamento.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7007825-76.2017.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 24/08/2017 19:01:52
Requerente: WINDER FERNANDES DE RESENDE
Advogados do(a) REQUERENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS RO0004373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Ante a informação apresentada pela parte autora, dando conta de
que até o momento não obteve os documentos pleiteados por este
juízo, pois o órgão estatal ainda não respondeu ao seu requerimento,
defiro o prazo de 30 dias para o devido cumprimento.
Consigno que, cabe ao requerente promover o andamento do feito,
até o fim do prazo, independentemente de nova intimação.
Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para julgamento.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7007716-62.2017.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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Data da Distribuição: 22/08/2017 18:34:44
Requerente: WESLEY MARTINELLI
Advogados do(a) REQUERENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS RO0004373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Ante a informação apresentada pela parte autora, dando conta de
que até o momento não obteve os documentos pleiteados por este
juízo, pois o órgão estatal ainda não respondeu ao seu requerimento,
defiro o prazo de 30 dias para o devido cumprimento.
Consigno que, cabe ao requerente promover o andamento do feito,
até o fim do prazo, independentemente de nova intimação.
Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para julgamento.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7007827-46.2017.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 24/08/2017 19:35:16
Requerente: VALDINEY DA COSTA GOMES
Advogados do(a) REQUERENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS RO0004373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Ante a informação apresentada pela parte autora, dando conta de
que até o momento não obteve os documentos pleiteados por este
juízo, pois o órgão estatal ainda não respondeu ao seu requerimento,
defiro o prazo de 30 dias para o devido cumprimento.
Consigno que, cabe ao requerente promover o andamento do feito,
até o fim do prazo, independentemente de nova intimação.
Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para julgamento.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7007828-31.2017.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 24/08/2017 20:26:42
Requerente: TIAGO ALVES SOARES
Advogados do(a) REQUERENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS RO0004373, JAKSON JUNIOR SERAFIM CAETANO - RO6956
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Ante a informação apresentada pela parte autora, dando conta de
que até o momento não obteve os documentos pleiteados por este
juízo, pois o órgão estatal ainda não respondeu ao seu requerimento,
defiro o prazo de 30 dias para o devido cumprimento.
Consigno que, cabe ao requerente promover o andamento do feito,
até o fim do prazo, independentemente de nova intimação.
Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para julgamento.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69)
INTIMAÇÃO
Processo: 7004010-37.2018.8.22.0005
FINALIDADE: Intimar a parte autora, por seu (sua) advogado (a)
constituído (a), a comparecer em Audiência de Conciliação, que
realizar-se-á nas dependências do CEJUSC – Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania, Rua Elias Cardoso Balau, nº
1220, bairro Jardim Aurélio Bernardes, Ji-Paraná/RO, ciente que a
ausência importará em extinção e arquivamento do feito, nos termos
do art. 51, I, da lei 9.099/95, bem como das demais advertências
constantes no Prov. Conj. Presidência e Corregedoria 001/2017,(
DJ 08/06/2017), conforme determinado no r. DESPACHO.
AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 2 Data: 22/10/2018
Hora: 09:20
ADVERTÊNCIAS(conforme Prov. Conj. Presidência e Corregedoria
001/2017, DJ 08/06/2017): 1. A ausência do autor na audiência
acarretará extinção e arquivamento do feito, a do requerido
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela
parte autora – revelia (Art. 20 da Lei 9.099/95). Ressalto que,
tratando-se de pessoa jurídica no polo ativo, a requerente deverá
ser representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
(Enunciado 141 do Fonaje). 2.A pessoa jurídica que figurar no
polo passivo da demanda deverá fazer-se presente na audiência
através de preposto credenciado (carta) com poderes específicos,
sob pena de revelia, salvo na hipótese de celebração de acordo,
caso em que a carta poderá ser juntada no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas; 3. Havendo relação de consumo, fica expressamente
consignada a possibilidade de inversão do ônus da prova; 4.A parte
requerida deverá até o ato da data da audiência de conciliação,
apresentar contestação e demais provas, justificando a pertinência,
inclusive indicação de testemunhas (com completa qualificação); 5.
Na audiência de conciliação, a parte autora deverá se manifestar,
em até 10 min, sobre a contestação e documentos eventualmente
apresentados pelo requerido. 6.Em causas de valor inferior à 20
salários-mínimos, a presença de advogado é facultativa, ciente as
partes das manifestações necessárias, conforme acima exposto
(item 4 e 5). Nas causas de valor superior a 20 salários-mínimos,
as partes deverão comparecer acompanhadas de advogado.
Caso não disponham de recursos para contratação de advogado,
deverão solicitar atendimento, com antecedência (15 dias antes da
audiência), à sede da Defensoria Pública (AV.: Marechal Rondon
Nº 527, Bairro: Centro, Ji-Paraná, Fone (69) 3422-7112); 7. As
partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta
de intimação/MANDADO de intimação. 8. Os prazos processuais
no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data
da intimação ou ciência do ato respectivo; 9- As partes deverão
comparecer à audiência munidos de documentos de identificação
válidos (Pessoa Jurídica – atos constitutivos, contrato social), bem
como cientes de seus dados bancários, a fim de agilizar eventual
acordo.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7001669-72.2017.8.22.0005
EXEQUENTE: THIAGO RODRIGUES INACIO DE AZEVEDO
Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO RODRIGUES INACIO DE
AZEVEDO - RO8114
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EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, acerca do(a) DESPACHO /
DECISÃO proferido(a) nos autos em referência, bem ainda para
manifestação no prazo de dez (10) dias.
Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7005390-95.2018.8.22.0005
REQUERENTE: KEITH SENHORINHO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO BATISTA PEREIRA
- RO0002284
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7010001-28.2017.8.22.0005
REQUERENTE: DERLI GOUVEIA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSALINO NETO GONCALVES
DA SILVA - RO7829
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
contrarrazões ao recurso inominado interposto nos autos em
referência pela parte contrária, no prazo de dez (10) dias, conforme
preconiza o art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95.
Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7008313-31.2017.8.22.0005
REQUERENTE: MARIA SILVA DE ARAUJO
Advogados do(a) REQUERENTE: AGNYS FOSCHIANI HELBEL RO0006573, THAYSA SILVA DE OLIVEIRA - RO0006577
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
contrarrazões ao recurso inominado interposto nos autos em
referência pela parte contrária, no prazo de dez (10) dias, conforme
preconiza o art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95.
Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006563-57.2018.8.22.0005
REQUERENTE: VERA LUCIA DE ARAUJO JESUS
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSALINO NETO GONCALVES
DA SILVA - RO7829
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
A Corregedoria Geral da Justiça emitiu o Parecer n. 135/2017CGJ, que trata sobre a prática irregular de servidor ou advogado
que manejam de forma independente (autos distintos) pedidos de
condenação do Estado ao pagamento de adicional de insalubridade
e periculosidade por um mesmo período, mesmo havendo
disposição estadual sobre a impossibilidade de cumulação dos
referidos adicionais.
Em que pese o presente processo não tratar da matéria acima,
por analogia à DIRETRIZ mencionada, vez que, existem autores/
servidores com diversos processos já arquivados ou em tramitação
nesta comarca de Ji-Paraná, principalmente neste juízo pleiteando
aumentos ou acréscimos em verbas salariais em processos
separados mas conexos entre si, que ao final poderão ter decisões
conflitantes, exemplo - diferença em verba salarial (verba DJ 0047),
sem o reconhecimento do direito neste vencimento, diferença de
progressão sobre a verba DJ 047, cobrança de horas extras por
sobre aviso, cobrança de retroativo de adicional de insalubridade,
etc.
Ainda, há a possibilidade das verbas pleiteados nestes autos
(cobrança de adicional de insalubridade referente aos anos de
2004 e posteriores) tratar-se objetos de outros pleitos judiciais,
independentemente de análise administrativa.
Assim, aplicando o Princípio da Cooperação e da Boa-Fé, no intuito,
inclusive de evitar eventual condenação em litigância de má-fé e
movimentação desnecessária da máquina judiciária, determino
que:
a) elenque ao juízo todas as ações em tramitação ou já arquivadas,
o respectivo pedido principal, período pleiteado, a situação
processual atual e eventual DECISÃO de MÉRITO;
b) informe nos autos, se recebeu nos últimos 5 anos algum valor
monetário do benefício remuneratório pleiteado nestes autos, seja
via judicial, administrativa e/ou inclusive por meio de sindicato
representativo da sua categoria.
Prazo de 15 dias, sob pena de configuração de crime de
desobediência. Com a resposta ou o transcurso do prazo, retornem
os autos conclusos para análise.
Ji-Paraná/RO, em dato do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006735-96.2018.8.22.0005
REQUERENTE: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO
DA SILVA - RO0007495
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Trata-se de pedido de Execução de Honorários Advocatícios
apresentado por ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO, em face o
ESTADO DE RONDÔNIA.
Constato que a exequente pretende a execução de honorários
arbitrados em ação penal, cujo montante não alcança nem um
salário mínimo e/ou bem inferior ao limite para pagamento via RPV/
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Precatório. Ainda, que tramitam neste juízo outras ações similares,
como, por exemplo, autos 7006736-81.2018.8.22.0005, em que o
montante não supera o teto do RPV.
Em conformidade com o disposto no art. 780, do NCPC, pode o
exequente em uma mesma ação pleitear a execução de vários
títulos executivos (honorários):
“Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que
fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo
e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e
idêntico o procedimento.”Ainda, no II FÓRUM PERMANENTE DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DE RONDÔNIA – FOJUR, realizado no dia
02 de dezembro de 2016, fora aprovado o Enunciado n. 16, com a
seguinte redação:
“É possível a execução de vários títulos em um mesmo processo,
em face da fazenda pública, quando se tratar de créditos relativos
a honorários fixados em favor de profissionais dativos, respeitado
o limite para a RPV”. Publicado no site: http://emeron.tjro.jus.br/
images/Ebook_Enunciados_Fojur.pdf.
Assim, ante os Princípios norteadores do sistema dos Juizados
Especiais (da informalidade, da economia processual e da
celeridade - art. 27 da Lei 12.153/09 c/c art. 2º da Lei 9.099/95),
indefiro a petição inicial, facultando a parte autora/exequente o
ajuizamento de ação cumulada com outros títulos executivos que
tenham o mesmo executado e seja competente este juízo. Ainda,
consigno que, pretendendo o(a) autor(a) o pagamento via RPV,
deve-se ater ao limite permitido para cada título. Por cautela, desde
já limito a 06 títulos executivos por processo/ação.
Assim, para fins de adequação ao Princípio da Economia
Processual e da Celeridade, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL,
consequentemente, extingo o feito, sem resolução do MÉRITO,
com fundamento no art. 485, Inc. I, do CPC.
Intime-se. Após arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7007068-48.2018.8.22.0005
REQUERENTE: ALCIONE SANTANA
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO OTAVIO CATARDO
SILVA - RO9457
REQUERIDO: CIELO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, emendar a inicial,
apresentando os extratos com os valores que foram depositados,
bem como apresentar planilha atualizada do valor pretendido a
título de ressarcimento/dano material (art. 292, I, do CPC).
Após, conclusos para DESPACHO.
Int.
Ji-Paraná, na data da assinatura.
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7003108-84.2018.8.22.0005
REQUERENTE: ADRIANE DE SOUZA OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN RO000064B
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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SENTENÇA
Intimada para apresentar cópia do pedido administrativo
(DESPACHO anterior, “F”), quedou-se inerte.
Desta forma, com escopo no parágrafo único do artigo 321 do
Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL.
Consequentemente, extingo o feito, com escopo no artigo 485, I, do
Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ji-Paraná, na data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7007061-56.2018.8.22.0005
REQUERENTE: JOAQUIM RODRIGUES LEAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO RIOS PRESTES
- RO9136
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
DESPACHO
Compulsando os autos, verifico que a procuração outorgada ao
patrono não foi devidamente preenchida (id 20029300).
Assim, intime-se o requerente para regularizar a representação
processual, no prazo de 15 dias, sob pena de Extinção (Art. 76,
CPC)
Com a resposta ou transcurso do prazo, retornem os autos
conclusos.
Ji-Paraná/RO, data do registro
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006970-63.2018.8.22.0005
REQUERENTE: TIAGO ANDRE DE SOUZA MATIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: SAYMON DA SILVA RODRIGUES
- RO7622
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Trata-se de ação que se discute a reparação de danos materiais
em razão de construção e incorporação de substação de energia
elétrica.
O reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta deste
juízo é medida que se impõe.
Compulsando os autos, denoto que a parte requerente reside em
Ouro Preto do Oeste/RO.
Sobre a competência, dispõe o art. 4º da Lei 9.099/95 que: “Art.
4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado
do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local
onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou
mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;
II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio
do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de
dano de qualquer natureza”.
Portanto, concluo pela incompetência deste Juizado para analisar
a presente demanda.
Ademais, consigo que apesar de se tratar de competência territorial
e, portanto, relativa, o Enunciado 89 do FONAJE1 consubstancia
que a incompetência territorial pode, nos juizados especiais, ser
decretada de ofício, não havendo de ser aplicada, nesses casos, a
Súmula 33 do STJ2.
Corroborando o exposto, as seguintes decisões:
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SISTEMA JURÍDICO PROCESSUAL
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DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 89 DO FONAJE. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NENHUMA DAS PARTES RESIDE,
EXERCE ATIVIDADES OU MANTÉM ESTABELECIMENTO
EM CEILÂNDIA. 1. Acórdão elaborado de conformidade com o
disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995 e arts. 12, inciso IX, 98 e 99
do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Dispõem os incisos
I e II, do artigo 4º, da Lei nº 9.099/95, que é competente, para as
causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do
réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades
profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial,
agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva
ser satisfeita; 3. No presente caso, nenhuma das partes reside
ou exerce atividades profissionais ou econômicas ou mantém
estabelecimento na Ceilândia e a obrigação deve ser cumprida
em Brasília, fatos estes que indica a inexistência de qualquer das
causas aptas a atrair a competência para o foro da Ceilândia. 4.
Por outro lado, a tramitação da execução em foro diverso daquele
em que localizado o devedor causa prejuízo à sua defesa. 5.
Neste caso, na forma do inciso III, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95,
deve o processo ser extinto sem resolução do MÉRITO, quando
reconhecida a incompetência territorial. Aliás, este é o entendimento
desta Turma, conforme o seguinte precedente: “1) A possibilidade
de declaração de INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL de ofício foi
objeto de debate do XVI Encontro do Fórum Nacional de Juizados
Especiais realizado no Rio de Janeiro/RJ, cuja orientação gerou
a edição do enunciado 89: A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais
cíveis. 2) As especificidades do sistema instituído pela Lei 9.099/95
afastam a aplicação da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça,
que foi editada sob a perspectiva do Código de Processo Civil e
antes mesmo da Lei dos Juizados (...)” (TJDF, ACJ: 003718106.2013.8.07.0003, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
Cíveis, Rel. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, J. em 12/08/2014,
DJE de 14/08/2014, pág. 194) – grifou-se
“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA.
COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXECUTADO OU LOCAL DO
PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
ENUNCIADO 89 DO FONAJE. 1. O JUIZ DOS JUIZADOS
PODE DECLINAR DE OFÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA. ESSE
ENTENDIMENTO É ENDOSSADO PELO ENUNCIADO 89 DO
FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS -FONAJE,
SEGUNDO O QUAL “A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL PODE
SER RECONHECIDA DE OFÍCIO NO SISTEMA DE JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS”. 2. A SÚMULA 33 DO STJ DE 1991 FOI
EDITADA SOB A PERSPECTIVA DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, RAZÃO PELA QUAL NÃO DEVE SER APLICADA NO
ESPECIAL RITO DA LEI 9.099 DE 1995. 3. A EXECUÇÃO DE
NOTA PROMISSÓRIA PODE SER AJUIZADA NO FORO DO
DOMICÍLIO DO RÉU (BRASÍLIA) OU DO LOCAL INDICADO PARA
PAGAMENTO (BRASÍLIA). DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA
QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA
CIRCUNSCRIÇÃO DE TAGUATINGA E EXTINGUIU O FEITO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 4. SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 5. CONDENO O
RECORRENTE A PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO HÁ
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VIRTUDE
DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES.
6. ACÓRDÃO LAVRADO NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI
9.099/95.” (TJDF, ACJ 0041367-60.2013.8.07.0007, 3ª Turma
Recursal, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, J. em 20/04/2014) - grifouse
Ante todo o exposto, EXTINGO O FEITO, com escopo no artigo 51,
III, da Lei 9.099/1995.
Sem custas e honorários, conforme artigo 55 da Lei 9.099/1995.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, 25/07/2018
Juiz(a) de Direito
1“A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no
sistema de juizados especiais cíveis” (XVI Encontro – Rio de
Janeiro/RJ)
2“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7011893-06.2016.8.22.0005
EXEQUENTE: AMANDA THAYANE RODRIGUES NALEVAIKI
GILIO
Advogado do(a) EXEQUENTE: AMANDA THAYANE RODRIGUES
NALEVAIKI GILIO - RO7806
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de
Direito do 1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora
intimada, através do seu respectivo Advogado, para, no prazo de
(10) dez dias, sob pena de arquivamento dos autos, apresentar em
cartório os documentos necessários para instruir a Requisição de
Pequeno Valor¹, conforme relação abaixo:
1- Título Executivo;
2 - Eventual DECISÃO dos Embargos e/ou DECISÃO homologatória
dos cálculos;
3- Certidão de Trânsito em Julgado;
4 - Planilha de cálculo do crédito atualizado até a expedição da
RPV;
5 - Instrumento de renúncia do valor excedente, quando houver;
6 - Dados bancários;
7 - Procuração, quando houver;
8 - Cópia dos documentos pessoais.
¹ Provimento 004/2008 - Corregedoria Geral.
Art. 3º - As RPV’s deverão ser encaminhadas diretamente para
o Órgão responsável pelo pagamento, via Correio com aviso de
recebimento, acompanhada do título executivo e de eventual
DECISÃO de embargos, com certidão de trânsito em julgado, bem
como planilha de cálculo do crédito atualizado até a expedição
da RPV e, se for o caso, instrumento de renúncia crédito de valor
excedente.
...
§ 2º - As cópias necessárias à expedição da RPV deverão ser
fornecidas pelo beneficiário.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7003126-08.2018.8.22.0005
REQUERENTE: MARIA DE LOURDES ANTUNES MENDES
Advogado do(a) REQUERENTE: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN RO000064B
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
DESPACHO
Intime-se o autor, mais uma vez, para cumprir a diligência prevista
no DESPACHO anterior, no prazo de 15 dias, sob pena de
indeferimento da petição inicial:
f) junte aos autos negativa administrativa.
Caso não exista pedido administrativo, deverá fazê-lo e comprovar
nos autos.
Com a resposta ou o transcurso do prazo, retornem os autos
conclusos para DESPACHO.
Cópias da presente servem de comunicação.
Ji-Paraná/RO, da do registro
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006736-81.2018.8.22.0005
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REQUERENTE: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO
DA SILVA - RO0007495
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Trata-se de pedido de Execução de Honorários Advocatícios
apresentado por ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO, em face o
ESTADO DE RONDÔNIA.
Constato que a exequente pretende a execução de honorários
arbitrados em ação penal, cujo montante não alcança nem um
salário mínimo e/ou bem inferior ao limite para pagamento via RPV/
Precatório. Ainda, que tramitam neste juízo outras ações similares,
como, por exemplo, autos 7006735-96.2018.8.22.0005, cujo valor
de execução, somado ao destes autos, não supera o teto do RPV.
Em conformidade com o disposto no art. 780, do NCPC, pode o
exequente em uma mesma ação pleitear a execução de vários
títulos executivos (honorários):
“Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que
fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo
e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e
idêntico o procedimento.”Ainda, no II FÓRUM PERMANENTE DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DE RONDÔNIA – FOJUR, realizado no dia
02 de dezembro de 2016, fora aprovado o Enunciado n. 16, com a
seguinte redação:
“É possível a execução de vários títulos em um mesmo processo,
em face da fazenda pública, quando se tratar de créditos relativos
a honorários fixados em favor de profissionais dativos, respeitado
o limite para a RPV”. Publicado no site: http://emeron.tjro.jus.br/
images/Ebook_Enunciados_Fojur.pdf.
Assim, ante os Princípios norteadores do sistema dos Juizados
Especiais (da informalidade, da economia processual e da
celeridade - art. 27 da Lei 12.153/09 c/c art. 2º da Lei 9.099/95),
indefiro a petição inicial, facultando a parte autora/exequente o
ajuizamento de ação cumulada com outros títulos executivos que
tenham o mesmo executado e seja competente este juízo. Ainda,
consigno que, pretendendo o(a) autor(a) o pagamento via RPV,
deve-se ater ao limite permitido para cada título. Por cautela, desde
já limito a 06 títulos executivos por processo/ação.
Assim, para fins de adequação ao Princípio da Economia
Processual e da Celeridade, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL,
consequentemente, extingo o feito, sem resolução do MÉRITO,
com fundamento no art. 485, Inc. I, do CPC.
Intime-se. Após arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7002889-71.2018.8.22.0005
REQUERENTE: MARIA LEDA CORREIA DE MELO
Advogados do(a) REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA RO0006577, AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006791-32.2018.8.22.0005
REQUERENTE: ROGELI FERREIRA PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA DA SILVA FRANCO RO9436
REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA
DESPACHO
Ao Cartório: Modificar competência do Cível para Juizado Especial
da Fazenda Pública.
Expôs a autora “ Ocorre que em meados do ano de 2015 teve sua
moto furtada, registrou ocorrência, logo em seguida recuperou a
motocicleta, informando o fato na Delegacia para que desse baixa
no sistema.
Não há nos autos a referida comunicação de furto e auto/termo de
devolução da motocicleta, bem como comunicação de recuperação
do veículo à polícia.
.Assim, intime-se a parte autora para juntar a comunicação de
furto e informação de recuperação do veículo, ou informe a
impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
da petição inicial.
Com a resposta ou o transcurso do prazo, retornem os autos
conclusos para DESPACHO.
Cópias da presente servem de comunicação.
Ji-Paraná/RO, data do registro
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
1Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação.
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche
os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de MÉRITO,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende
ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá
a petição inicial.

Ainda, há a possibilidade das verbas pleiteados nestes autos
(cobrança de adicional de insalubridade referente aos anos de
2004 e posteriores) tratar-se objetos de outros pleitos judiciais,
independentemente de análise administrativa.
Assim, aplicando o Princípio da Cooperação e da Boa-Fé, no intuito,
inclusive de evitar eventual condenação em litigância de má-fé e
movimentação desnecessária da máquina judiciária, determino
que:
a) elenque ao juízo todas as ações em tramitação ou já arquivadas,
o respectivo pedido principal, período pleiteado, a situação
processual atual e eventual DECISÃO de MÉRITO;
b) informe nos autos, se recebeu nos últimos 5 anos algum valor
monetário do benefício remuneratório pleiteado nestes autos, seja
via judicial, administrativa e/ou inclusive por meio de sindicato
representativo da sua categoria.
Prazo de 15 dias, sob pena de configuração de crime de
desobediência. Com a resposta ou o transcurso do prazo, retornem
os autos conclusos para análise.
Ji-Paraná/RO, em dato do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006255-21.2018.8.22.0005
REQUERENTE: MONICA DA SILVA NAHUM
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSALINO NETO GONCALVES
DA SILVA - RO7829
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
A Corregedoria Geral da Justiça emitiu o Parecer n. 135/2017CGJ, que trata sobre a prática irregular de servidor ou advogado
que manejam de forma independente (autos distintos) pedidos de
condenação do Estado ao pagamento de adicional de insalubridade
e periculosidade por um mesmo período, mesmo havendo
disposição estadual sobre a impossibilidade de cumulação dos
referidos adicionais.
Em que pese o presente processo não tratar da matéria acima,
por analogia à DIRETRIZ mencionada, vez que, existem autores/
servidores com diversos processos já arquivados ou em tramitação
nesta comarca de Ji-Paraná, principalmente neste juízo pleiteando
aumentos ou acréscimos em verbas salariais em processos
separados mas conexos entre si, que ao final poderão ter decisões
conflitantes, exemplo - diferença em verba salarial (verba DJ 0047),
sem o reconhecimento do direito neste vencimento, diferença de
progressão sobre a verba DJ 047, cobrança de horas extras por
sobre aviso, cobrança de retroativo de adicional de insalubridade,
etc.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006342-74.2018.8.22.0005
EXEQUENTE: MARLENE SGORLON
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARLENE SGORLON RO0008212
EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DESPACHO
Retifique-se a autuação para constar como “Cumprimento de
SENTENÇA ”.
Não se visualiza ou não fora juntada aos autos os cálculos. No
cumprimento de SENTENÇA em que se objetiva receber da
Fazenda Pública quantia certa, torna-se necessário apresentação
de memória de cálculo ou demonstrativo discriminado, conforme
preceitua o art. 534 e incisos, CPC/15.
Assim, intime-se a parte exequente para providenciá-lo. Prazo de
15 dias, sob pena de extinção.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7003284-63.2018.8.22.0005
REQUERENTE: DIOMEDES SILVA DE MELO
Advogados do(a) REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA RO0006577, AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
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Processo n. 7006732-44.2018.8.22.0005
REQUERENTE: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO
DA SILVA - RO0007495
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Trata-se de pedido de Execução de Honorários Advocatícios
apresentado por ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO, em face o
ESTADO DE RONDÔNIA.
Constato que a exequente pretende a execução de honorários
arbitrados em ação penal, cujo montante não alcança nem um
salário mínimo e/ou bem inferior ao limite para pagamento via RPV/
Precatório. Ainda, que tramitam neste juízo outras ações similares,
como, por exemplo, autos 7006733-29.2018.8.22.0005, cujo valor
de execução é mesmo destes autos.
Em conformidade com o disposto no art. 780, do NCPC, pode o
exequente em uma mesma ação pleitear a execução de vários
títulos executivos (honorários):
“Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que
fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo
e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e
idêntico o procedimento.”Ainda, no II FÓRUM PERMANENTE DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DE RONDÔNIA – FOJUR, realizado no dia
02 de dezembro de 2016, fora aprovado o Enunciado n. 16, com a
seguinte redação:
“É possível a execução de vários títulos em um mesmo processo,
em face da fazenda pública, quando se tratar de créditos relativos
a honorários fixados em favor de profissionais dativos, respeitado
o limite para a RPV”. Publicado no site: http://emeron.tjro.jus.br/
images/Ebook_Enunciados_Fojur.pdf.
Assim, ante os Princípios norteadores do sistema dos Juizados
Especiais (da informalidade, da economia processual e da
celeridade - art. 27 da Lei 12.153/09 c/c art. 2º da Lei 9.099/95),
indefiro a petição inicial, facultando a parte autora/exequente o
ajuizamento de ação cumulada com outros títulos executivos que
tenham o mesmo executado e seja competente este juízo. Ainda,
consigno que, pretendendo o(a) autor(a) o pagamento via RPV,
deve-se ater ao limite permitido para cada título. Por cautela, desde
já limito a 06 títulos executivos por processo/ação.
Assim, para fins de adequação ao Princípio da Economia
Processual e da Celeridade, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL,
consequentemente, extingo o feito, sem resolução do MÉRITO,
com fundamento no art. 485, Inc. I, do CPC.
Intime-se. Após arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006733-29.2018.8.22.0005
REQUERENTE: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO
DA SILVA - RO0007495
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Trata-se de pedido de Execução de Honorários Advocatícios
apresentado por ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO, em face o
ESTADO DE RONDÔNIA.
Constato que a exequente pretende a execução de honorários
arbitrados em ação penal, cujo montante não alcança nem um
salário mínimo e/ou bem inferior ao limite para pagamento via RPV/
Precatório. Ainda, que tramitam neste juízo outras ações similares,
como, por exemplo, autos 7006732-44.2018.8.22.0005, cujo valor
de execução é mesmo destes autos.
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Em conformidade com o disposto no art. 780, do NCPC, pode o
exequente em uma mesma ação pleitear a execução de vários
títulos executivos (honorários):
“Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que
fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo
e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e
idêntico o procedimento.”Ainda, no II FÓRUM PERMANENTE DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DE RONDÔNIA – FOJUR, realizado no dia
02 de dezembro de 2016, fora aprovado o Enunciado n. 16, com a
seguinte redação:
“É possível a execução de vários títulos em um mesmo processo,
em face da fazenda pública, quando se tratar de créditos relativos
a honorários fixados em favor de profissionais dativos, respeitado
o limite para a RPV”. Publicado no site: http://emeron.tjro.jus.br/
images/Ebook_Enunciados_Fojur.pdf.
Assim, ante os Princípios norteadores do sistema dos Juizados
Especiais (da informalidade, da economia processual e da
celeridade - art. 27 da Lei 12.153/09 c/c art. 2º da Lei 9.099/95),
indefiro a petição inicial, facultando a parte autora/exequente o
ajuizamento de ação cumulada com outros títulos executivos que
tenham o mesmo executado e seja competente este juízo. Ainda,
consigno que, pretendendo o(a) autor(a) o pagamento via RPV,
deve-se ater ao limite permitido para cada título. Por cautela, desde
já limito a 06 títulos executivos por processo/ação.
Assim, para fins de adequação ao Princípio da Economia
Processual e da Celeridade, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL,
consequentemente, extingo o feito, sem resolução do MÉRITO,
com fundamento no art. 485, Inc. I, do CPC.
Intime-se. Após arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006709-98.2018.8.22.0005
REQUERENTE: JOSE LUIZ DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: TIAGO GOMES CANDIDO RO7858, JAIRO REGES DE ALMEIDA - RO7882
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
DESPACHO
DESPACHO conjunto nos autos 7006708-16.2018.8.22.0005 e
7006709-98.2018.8.22.0005
Esclareça o autor o motivo de 2 projetos de eletrificação rural para
o mesmo imóvel (Linha 08, Km 08, Setor Itapirema, Ji-Paraná),
separados em 2 demandas, conforme número dos autos acima.
Ainda, não há nos autos documento pessoal e comprovante de
endereço do requerente
Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias (art.
321, do CPC/15), juntar documento pessoal e comprovante de
endereço, bem como cumprir as determinações acima, sob pena
de indeferimento da inicial (art. 485, I, CPC/15).
Com a resposta ou transcurso do prazo, retornem os autos
conclusos.
Ji-Paraná/RO, data do registro
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006553-13.2018.8.22.0005
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REQUERENTE: ANA MARIA RIBEIRO RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSALINO NETO GONCALVES
DA SILVA - RO7829
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
A Corregedoria Geral da Justiça emitiu o Parecer n. 135/2017CGJ, que trata sobre a prática irregular de servidor ou advogado
que manejam de forma independente (autos distintos) pedidos de
condenação do Estado ao pagamento de adicional de insalubridade
e periculosidade por um mesmo período, mesmo havendo
disposição estadual sobre a impossibilidade de cumulação dos
referidos adicionais.
Em que pese o presente processo não tratar da matéria acima,
por analogia à DIRETRIZ mencionada, vez que, existem autores/
servidores com diversos processos já arquivados ou em tramitação
nesta comarca de Ji-Paraná, principalmente neste juízo pleiteando
aumentos ou acréscimos em verbas salariais em processos
separados mas conexos entre si, que ao final poderão ter decisões
conflitantes, exemplo - diferença em verba salarial (verba DJ 0047),
sem o reconhecimento do direito neste vencimento, diferença de
progressão sobre a verba DJ 047, cobrança de horas extras por
sobre aviso, cobrança de retroativo de adicional de insalubridade,
etc.
Ainda, há a possibilidade das verbas pleiteados nestes autos
(cobrança de adicional de insalubridade referente aos anos de
2004 e posteriores) tratar-se objetos de outros pleitos judiciais,
independentemente de análise administrativa.
Assim, aplicando o Princípio da Cooperação e da Boa-Fé, no intuito,
inclusive de evitar eventual condenação em litigância de má-fé e
movimentação desnecessária da máquina judiciária, determino
que:
a) elenque ao juízo todas as ações em tramitação ou já arquivadas,
o respectivo pedido principal, período pleiteado, a situação
processual atual e eventual DECISÃO de MÉRITO;
b) informe nos autos, se recebeu nos últimos 5 anos algum valor
monetário do benefício remuneratório pleiteado nestes autos, seja
via judicial, administrativa e/ou inclusive por meio de sindicato
representativo da sua categoria.
Prazo de 15 dias, sob pena de configuração de crime de
desobediência. Com a resposta ou o transcurso do prazo, retornem
os autos conclusos para análise.
Ji-Paraná/RO, em dato do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7004061-82.2017.8.22.0005
REQUERENTE: ROSANA SANTOS BOEING
Advogado do(a) REQUERENTE: YURI ROBERT RABELO
ANTUNES - RO0004584
REQUERIDO: CAMILO & COUTINHO LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIANA MODESTO DE ARAUJO
- RO0003122
DECISÃO
Em que pese o recurso inominado ser tempestivo, não houve o
recolhimento do preparo no prazo legal.
Com efeito, a parte requerida (recorrente) protocolou seu recurso
no dia 02-07-2018 (último dia para tanto), portanto, dentro do prazo,
todavia, somente apresentou o comprovante de recolhimento do
preparo recursal no dia 17-7-2018, ou seja, muito além das 48
horas previstas no artigo 42, § 1º, da LJE.
Assim, considerando que o preparo é intempestivo, não recebo o
recurso inominado interposto, com fundamento no disposto no § 1º
do artigo 42 da Lei 9.099/1995.
Certifique-se o trânsito em julgado da SENTENÇA.
Int.
Ji-Paraná, data do registro.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006875-33.2018.8.22.0005
REQUERENTE: JOAO MACHADO ALVES FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARLENE SGORLON RO0008212
REQUERIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A
DESPACHO
Não há projeto de eletrificação rural juntado aos autos para
fundamentar os orçamentos juntados aos autos.
Ainda, esclareça se recebeu administrativamente o valor da
incorporação (id 19917334)
Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias (art. 321,
do CPC/15), esclarecer os pontos acima, sob pena de indeferimento
da inicial (art. 485, I, CPC/15).
Com a resposta ou transcurso do prazo, retornem os autos
conclusos.
Ji-Paraná/RO, data do registro
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7010563-37.2017.8.22.0005
REQUERENTE: DIVA TEIXEIRA BRIGANTE
Advogado do(a) REQUERENTE: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE
ALMEIDA - RO0005174
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Cuida-se de ação de indenização por danos morais c/c declaratória
de inexigibilidade de débito, ajuizada em face do Município de JiParaná, em razão da de lançamento tributário indevido em nome
da requerente.
MÉRITO: Dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que
à parte autora cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados. Por outro
lado, à parte requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e
seguro, elementos que possam modificar, extinguir ou impedir o
direito do autor (art. 373, II, do CPC).
Merece procedência, eis que a) os débitos tributários vinculados
ao imóvel lote 10, setor 103, quadra M34 já foram devidamente
transferidos ao real proprietário do imóvel (id 18473749), bem
como houve a retificação da CDA que embasou o protesto e
inscrição indevida (id 18473795, pág. 2), ocorrendo, neste ponto,
a perda superveniente do objete quanto ao reconhecimento de
inexigibilidade dos débitos tributários.
A requerente demonstrou que seu nome foi inscrito em cadastro
no cadastro inadimplentes em razão do equívoco quando do
lançamento tributário em seu nome (id 14793356 e 15004128),
quando o imóvel é pertencente a terceiros, reconhecido
posteriormente pela administração.
Quantos aos danos morais pelo lançamento tributário, inscrição
em dívida ativa, inscrição no cadastro de inadimplentes e protesto,
tenho que merece procedência.
O ente público não refutou os fatos narrados pela autora, entretanto,
apenas contestou o valor indenizatório pleiteado. Tenho, portanto,
que a inscrição foi indevida. Logo, comprovado está o erro
administrativo, sendo a procedência em parte do pedido medida
que se impõe.
Ainda, trata-se de responsabilidade objetiva da Administração
Pública Municipal, na modalidade risco administrativo, onde
desnecessária é a análise da culpa do ente público quanto ao ato
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causador do dano ao terceiro. Para que haja o dever de indenizar,
basta que fique demonstrado o dano e o nexo de causalidade
entre este e a ação estatal. O requerido não observou as cautelas
necessárias quanto ao lançamento indevido do IPTU em nome da
autora e a inscrição no cadastro de inadimplentes.
O dano causado pela conduta da requerida é presumido, ante o
inequívoco constrangimento e chateação que a restrição gera, vez
que inviabiliza movimentação financeira, abertura de cadastros,
consecução de financiamentos dentre outros. Ademais, a demora
na solução do conflito demonstra a incompetência administrativa
em querer solucioná-lo.
A Turma Recursal rondoniense tem o mesmo pensar:
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.1
Ficando demonstrada a inscrição indevida do nome do autor nos
órgãos de proteção de crédito, o mesmo faz jus à indenização
pelos danos morais suportados. 2 A não comprovação da regular
contratação e a inscrição indevida em órgãos de proteção de
crédito enseja a declaração de inexistência do débito e indenização
por danos morais. 3 - O valor da indenização deve ser suficiente
para atender os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade.
RECURSO INOMINADO, Processo nº 7002688-35.2016.822.0010,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto
Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Jorge Luiz dos S. Leal, Data de
julgamento: 11/08/2017
A reparação do dano moral é feita através de fixação de valor
pecuniário conforme o livre e prudente arbítrio do juiz. Deve estipular
a reparação em valor financeiro capaz de um só tempo compensar
o dano sofrido e punir o causador, mas evitando o enriquecimento
de uma delas, para que este se sinta desestimulado praticar
novamente a sua conduta ou omissão ilícita. Assim, considerando
ainda a capacidade econômica das partes, extensão do dano e o
tempo entre o requerimento administrativo e o efetivo cancelamento
do protesto, entendo razoável o valor de R$ 3.000,00 a título de
danos morais.
Por fim, quanto à multa pelo descumprimento da DECISÃO
antecipatória de tutela, vejo que a municipalidade tomou ciência
da DECISÃO em 31/01/2018 e somente em 01/03/2018 ocorreu
a suspensão do protesto (id 16671850). Houve, portanto,
descumprimento da DECISÃO.
DISPOSITIVO: Ante todo o exposto: a) julgo parcialmente procedente
o pedido inicial de dano moral e condenando o requerido a pagar
a quantia de R$ 3.000,00 a título de reparação de danos morais,
já atualizados nesta data, como corolário, resolvo o MÉRITO, com
escopo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Reconheço a
falta de interesse de agir por perda superveniente do objeto quanto
a declaração de inexigibilidade dos débitos vinculado ao imóvel
Lote 10, Quadra M34, Setor 103, e extingo o feito, nos termos do
art. 485, VI, do CPC/2015.
Condeno o município ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 a título
de multa por descumprimento da medida antecipatória de tutela.
Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/1995).
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ji-Paraná, data do registro
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006789-62.2018.8.22.0005
REQUERENTE: DILMA MARIA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSALINO NETO GONCALVES
DA SILVA - RO7829
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
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DESPACHO
A Corregedoria Geral da Justiça emitiu o Parecer n. 135/2017CGJ, que trata sobre a prática irregular de servidor ou advogado
que manejam de forma independente (autos distintos) pedidos de
condenação do Estado ao pagamento de adicional de insalubridade
e periculosidade por um mesmo período, mesmo havendo
disposição estadual sobre a impossibilidade de cumulação dos
referidos adicionais.
Em que pese o presente processo não tratar da matéria acima,
por analogia à DIRETRIZ mencionada, vez que, existem autores/
servidores com diversos processos já arquivados ou em tramitação
nesta comarca de Ji-Paraná, principalmente neste juízo pleiteando
aumentos ou acréscimos em verbas salariais em processos
separados mas conexos entre si, que ao final poderão ter decisões
conflitantes, exemplo - diferença em verba salarial (verba DJ 0047),
sem o reconhecimento do direito neste vencimento, diferença de
progressão sobre a verba DJ 047, cobrança de horas extras por
sobre aviso, cobrança de retroativo de adicional de insalubridade,
etc.
Ainda, há a possibilidade das verbas pleiteados nestes autos
(cobrança de adicional de insalubridade referente aos anos de
2004 e posteriores) tratar-se objetos de outros pleitos judiciais,
independentemente de análise administrativa.
Assim, aplicando o Princípio da Cooperação e da Boa-Fé, no intuito,
inclusive de evitar eventual condenação em litigância de má-fé e
movimentação desnecessária da máquina judiciária, determino
que:
a) elenque ao juízo todas as ações em tramitação ou já arquivadas,
o respectivo pedido principal, período pleiteado, a situação
processual atual e eventual DECISÃO de MÉRITO;
b) informe nos autos, se recebeu nos últimos 5 anos algum valor
monetário do benefício remuneratório pleiteado nestes autos, seja
via judicial, administrativa e/ou inclusive por meio de sindicato
representativo da sua categoria.
Prazo de 15 dias, sob pena de configuração de crime de
desobediência. Com a resposta ou o transcurso do prazo, retornem
os autos conclusos para análise.
Ji-Paraná/RO, em dato do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006548-88.2018.8.22.0005
EXEQUENTE: SCHYRLES DAYANE SOARES DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: SCHYRLES DAYANE SOARES
DOS SANTOS - RO7991
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Retifique-se a autuação para constar como “Cumprimento de
SENTENÇA ”.
Não se visualiza ou não fora juntada aos autos os cálculos. No
cumprimento de SENTENÇA em que se objetiva receber da
Fazenda Pública quantia certa, torna-se necessário apresentação
de memória de cálculo ou demonstrativo discriminado, conforme
preceitua o art. 534 e incisos, CPC/15.
Assim, intime-se a parte exequente para providenciá-lo. Prazo de
15 dias, sob pena de extinção.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7000159-87.2018.8.22.0005
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REQUERENTE: JORI FRANCISCO XAVIER
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
DILNEY
EDUARDO
BARRIONUEVO ALVES - RO000301B
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
contrarrazões ao recurso inominado interposto nos autos em
referência pela parte contrária, no prazo de dez (10) dias, conforme
preconiza o art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006790-47.2018.8.22.0005
REQUERENTE: VALTAIR DE OLIVEIRA LEOPOLDINO
Advogado do(a) REQUERENTE: GENECI ALVES APOLINARIO RO0001007
REQUERIDO: OI S.A
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
A inicial está endereçada a uma das Varas Cíveis desta comarca.
Assim, redistribua-se o feito.
Ji-Paraná, na data da assinatura.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7009735-41.2017.8.22.0005
REQUERENTE: TEREZINHA PEREIRA ANDRADE
Advogados do(a) REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA RO0006577, AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
contrarrazões ao recurso inominado interposto nos autos em
referência pela parte contrária, no prazo de dez (10) dias, conforme
preconiza o art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006878-85.2018.8.22.0005
REQUERENTE: F. A. D. B.
Advogado do(a) REQUERENTE: SEBASTIAO CHAVES GODINHO
- RO0001107
REQUERIDO: M. D. J.
DESPACHO
Ao Cartório: modificar competência do Cível para Juizado Especial
da Fazenda Pública.
Trata-se de ação de obrigação de fazer que pretende a condenação
do Município de Ji-Paraná a acrescer à propriedade do requerente
parte de imóvel público que surgiu com a alteração do curso do
Igarapé Pintado.
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A presente demanda versa sobre a autorização para utilização de
bem imóvel pertencente ao Município. Dispõe o art, 2º, § 1º, II,
da Lei 12.153/09 que “Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública: II – as causas sobre bens imóveis
dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e
fundações públicas a eles vinculadas”.
Observada a determinação legal, resta evidenciado a incompetência
deste juízo para julgar o feito.
Diante do exposto, declaro a incompetência deste juízo para
processamento e julgamento desta ação, pelo que EXTINGO O
FEITO, sem resolução do MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, do
CPC, c/c o 2º, § 1º, II, da Lei 12.153/09.
Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/1995).
Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ji-Paraná/RO, data do registro
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006264-80.2018.8.22.0005
REQUERENTE: AMELIA POGGERE GOES
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSALINO NETO GONCALVES
DA SILVA - RO7829
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
A Corregedoria Geral da Justiça emitiu o Parecer n. 135/2017CGJ, que trata sobre a prática irregular de servidor ou advogado
que manejam de forma independente (autos distintos) pedidos de
condenação do Estado ao pagamento de adicional de insalubridade
e periculosidade por um mesmo período, mesmo havendo
disposição estadual sobre a impossibilidade de cumulação dos
referidos adicionais.
Em que pese o presente processo não tratar da matéria acima,
por analogia à DIRETRIZ mencionada, vez que, existem autores/
servidores com diversos processos já arquivados ou em tramitação
nesta comarca de Ji-Paraná, principalmente neste juízo pleiteando
aumentos ou acréscimos em verbas salariais em processos
separados mas conexos entre si, que ao final poderão ter decisões
conflitantes, exemplo - diferença em verba salarial (verba DJ 0047),
sem o reconhecimento do direito neste vencimento, diferença de
progressão sobre a verba DJ 047, cobrança de horas extras por
sobre aviso, cobrança de retroativo de adicional de insalubridade,
etc.
Ainda, há a possibilidade das verbas pleiteados nestes autos
(cobrança de adicional de insalubridade referente aos anos de
2004 e posteriores) tratar-se objetos de outros pleitos judiciais,
independentemente de análise administrativa.
Assim, aplicando o Princípio da Cooperação e da Boa-Fé, no intuito,
inclusive de evitar eventual condenação em litigância de má-fé e
movimentação desnecessária da máquina judiciária, determino
que:
a) elenque ao juízo todas as ações em tramitação ou já arquivadas,
o respectivo pedido principal, período pleiteado, a situação
processual atual e eventual DECISÃO de MÉRITO;
b) informe nos autos, se recebeu nos últimos 5 anos algum valor
monetário do benefício remuneratório pleiteado nestes autos, seja
via judicial, administrativa e/ou inclusive por meio de sindicato
representativo da sua categoria.
Prazo de 15 dias, sob pena de configuração de crime de
desobediência. Com a resposta ou o transcurso do prazo, retornem
os autos conclusos para análise.
Ji-Paraná/RO, em dato do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006247-44.2018.8.22.0005
REQUERENTE: MARIA JOSE GONCALVES PIRES
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSALINO NETO GONCALVES
DA SILVA - RO7829
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
A Corregedoria Geral da Justiça emitiu o Parecer n. 135/2017CGJ, que trata sobre a prática irregular de servidor ou advogado
que manejam de forma independente (autos distintos) pedidos de
condenação do Estado ao pagamento de adicional de insalubridade
e periculosidade por um mesmo período, mesmo havendo
disposição estadual sobre a impossibilidade de cumulação dos
referidos adicionais.
Em que pese o presente processo não tratar da matéria acima,
por analogia à DIRETRIZ mencionada, vez que, existem autores/
servidores com diversos processos já arquivados ou em tramitação
nesta comarca de Ji-Paraná, principalmente neste juízo pleiteando
aumentos ou acréscimos em verbas salariais em processos
separados mas conexos entre si, que ao final poderão ter decisões
conflitantes, exemplo - diferença em verba salarial (verba DJ 0047),
sem o reconhecimento do direito neste vencimento, diferença de
progressão sobre a verba DJ 047, cobrança de horas extras por
sobre aviso, cobrança de retroativo de adicional de insalubridade,
etc.
Ainda, há a possibilidade das verbas pleiteados nestes autos
(cobrança de adicional de insalubridade referente aos anos de
2004 e posteriores) tratar-se objetos de outros pleitos judiciais,
independentemente de análise administrativa.
Assim, aplicando o Princípio da Cooperação e da Boa-Fé, no intuito,
inclusive de evitar eventual condenação em litigância de má-fé e
movimentação desnecessária da máquina judiciária, determino
que:
a) elenque ao juízo todas as ações em tramitação ou já arquivadas,
o respectivo pedido principal, período pleiteado, a situação
processual atual e eventual DECISÃO de MÉRITO;
b) informe nos autos, se recebeu nos últimos 5 anos algum valor
monetário do benefício remuneratório pleiteado nestes autos, seja
via judicial, administrativa e/ou inclusive por meio de sindicato
representativo da sua categoria.
Prazo de 15 dias, sob pena de configuração de crime de
desobediência. Com a resposta ou o transcurso do prazo, retornem
os autos conclusos para análise.
Ji-Paraná/RO, em dato do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7003742-80.2018.8.22.0005
REQUERENTE: EUNICE MARTINS DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA RO0006577, AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006969-78.2018.8.22.0005
REQUERENTE: JUVENAL BELO DOS ANJOS
Advogado do(a) REQUERENTE: NAIANY CRISTINA LIMA RO0007048
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
DESPACHO
Compulsando os autos, verifico que a procuração juntada foi
outorgada a patrono diferente daquele que distribuiu a presente
demanda (id 19963057).
Assim, nos termos do Art. 76 do Código de Processo Civil, intimese o requerente para regularizar a representação processual, no
prazo de 15 dias, sob pena de extinção (art. 76, §1º, I, CPC/15).
Com a resposta ou transcurso do prazo, retornem os autos
conclusos.
Ji-Paraná/RO, data do registro
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7003939-35.2018.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 24/04/2018 09:18:02
Requerente: GENECI MARTINS DE SOUZA
Requerido: G G M DE SOUZA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS - ME
Advogados do(a) REQUERIDO: NILTON CEZAR RIOS RO0001795, ANTONIO CLOVES LEAL DA SILVA - RO0004331
DECISÃO
Para avaliar o tempo de permanência do(s) inquilino(s) no imóvel
em questão, a fim de averiguar se os pagamentos condizem com
a duração do contrato, defiro o pedido da parte autora e designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 18-09-2018 (terçafeira), às 10h, a ser realizada no Juizado Especial, situado na Rua
Elias Cardoso Balau, 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernadi, nesta
cidade.
Consigno que todas as provas serão produzidas na audiência
designada, ainda que não requeridas previamente, podendo
o(a) julgador(a) limitar ou excluir as que considerar excessivas,
impertinentes ou protelatórias (artigo 33 da Lei 9.099/1995).
Por fim, registre-se que as testemunhas, até o máximo de 03
para cada parte, comparecerão ao ato a convite do interessado,
independente de intimação, nos termos do art. 455 do CPC/15.
Determino que a testemunha já indicada pela parte autora seja
intimada por oficial de justiça (Ismael, residente na Rua Cena
Madureira, T21, s/n, Bairro Nova Brasília (esquina), oficina em
frente à igreja Assembleia de Deus).
Intimem-se as partes.
SERVE DE MANDADO.
Ji-Paraná, data do registro.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006708-16.2018.8.22.0005
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REQUERENTE: JOSE LUIZ DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: TIAGO GOMES CANDIDO RO7858, JAIRO REGES DE ALMEIDA - RO7882
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
DESPACHO
DESPACHO conjunto nos autos 7006708-16.2018.8.22.0005 e
7006709-98.2018.8.22.0005
Esclareça o autor o motivo de 2 projetos de eletrificação rural para
o mesmo imóvel (Linha 08, Km 08, Setor Itapirema, Ji-Paraná),
separados em 2 demandas, conforme número dos autos acima.
Ainda, não há nos autos documento pessoal e comprovante de
endereço do requerente
Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias (art.
321, do CPC/15), juntar documento pessoal e comprovante de
endereço, bem como cumprir as determinações acima, sob pena
de indeferimento da inicial (art. 485, I, CPC/15).
Com a resposta ou transcurso do prazo, retornem os autos
conclusos.
Ji-Paraná/RO, data do registro
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7000205-76.2018.8.22.0005
REQUERENTE: ROSELI DE SOUZA SILVA GOMES
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: JOSE BATISTA PINTO, EDILENE DIAS PINTO,
CAIXA SEGURADORA S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: DARIO ALVES MOREIRA RO0002092
Advogado do(a) REQUERIDO: DARIO ALVES MOREIRA RO0002092
Advogado do(a) REQUERIDO: LEANDRA MAIA MELO RO0001737
DECISÃO
Em que pese o recurso inominado ser tempestivo, não houve o
recolhimento do preparo.
Intime-se a parte apelante para comprovar o recolhimento do
preparo devido, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.
Int.
Ji-Paraná, data do registro.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7002243-61.2018.8.22.0005
REQUERENTE: FRANCISCO FRANCO
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462, DANIEL PENHA DE
OLIVEIRA - RO0003434
Intimação
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do 1º
Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Requerida intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
contrarrazões ao recurso inominado interposto nos autos em
referência pela parte contrária, no prazo de dez (10) dias, conforme
preconiza o art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95.
Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69)
INTIMAÇÃO
Processo: 7006367-87.2018.8.22.0005
FINALIDADE: Intimar a parte autora, por seu (sua) advogado (a)
constituído (a), a comparecer em Audiência de Conciliação, que
realizar-se-á nas dependências do CEJUSC – Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania, Rua Elias Cardoso Balau, nº
1220, bairro Jardim Aurélio Bernardes, Ji-Paraná/RO, ciente que a
ausência importará em extinção e arquivamento do feito, nos termos
do art. 51, I, da lei 9.099/95, bem como das demais advertências
constantes no Prov. Conj. Presidência e Corregedoria 001/2017,(
DJ 08/06/2017), conforme determinado no r. DESPACHO.
AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 5 Data: 05/10/2018 Hora:
11:20
ADVERTÊNCIAS(conforme Prov. Conj. Presidência e Corregedoria
001/2017, DJ 08/06/2017): 1. A ausência do autor na audiência
acarretará extinção e arquivamento do feito, a do requerido
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela
parte autora – revelia (Art. 20 da Lei 9.099/95). Ressalto que,
tratando-se de pessoa jurídica no polo ativo, a requerente deverá
ser representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
(Enunciado 141 do Fonaje). 2.A pessoa jurídica que figurar no
polo passivo da demanda deverá fazer-se presente na audiência
através de preposto credenciado (carta) com poderes específicos,
sob pena de revelia, salvo na hipótese de celebração de acordo,
caso em que a carta poderá ser juntada no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas; 3. Havendo relação de consumo, fica expressamente
consignada a possibilidade de inversão do ônus da prova; 4.A parte
requerida deverá até o ato da data da audiência de conciliação,
apresentar contestação e demais provas, justificando a pertinência,
inclusive indicação de testemunhas (com completa qualificação); 5.
Na audiência de conciliação, a parte autora deverá se manifestar,
em até 10 min, sobre a contestação e documentos eventualmente
apresentados pelo requerido. 6.Em causas de valor inferior à 20
salários-mínimos, a presença de advogado é facultativa, ciente as
partes das manifestações necessárias, conforme acima exposto
(item 4 e 5). Nas causas de valor superior a 20 salários-mínimos,
as partes deverão comparecer acompanhadas de advogado.
Caso não disponham de recursos para contratação de advogado,
deverão solicitar atendimento, com antecedência (15 dias antes da
audiência), à sede da Defensoria Pública (AV.: Marechal Rondon
Nº 527, Bairro: Centro, Ji-Paraná, Fone (69) 3422-7112); 7. As
partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta
de intimação/MANDADO de intimação. 8. Os prazos processuais
no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data
da intimação ou ciência do ato respectivo; 9- As partes deverão
comparecer à audiência munidos de documentos de identificação
válidos (Pessoa Jurídica – atos constitutivos, contrato social), bem
como cientes de seus dados bancários, a fim de agilizar eventual
acordo.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7000234-29.2018.8.22.0005
AUTOR: JOSE MAURO DE ARAUJO
Advogado do(a) AUTOR: EURIANNE DE SOUZA PASSOS
BARRIONUEVO ALVES - RO0003894

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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RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69)
INTIMAÇÃO
Processo: 7005102-50.2018.8.22.0005
FINALIDADE: Intimar a parte autora, por seu (sua) advogado (a)
constituído (a), a comparecer em Audiência de Conciliação, que
realizar-se-á nas dependências do CEJUSC – Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania, Rua Elias Cardoso Balau, nº
1220, bairro Jardim Aurélio Bernardes, Ji-Paraná/RO, ciente que a
ausência importará em extinção e arquivamento do feito, nos termos
do art. 51, I, da lei 9.099/95, bem como das demais advertências
constantes no Prov. Conj. Presidência e Corregedoria 001/2017,(
DJ 08/06/2017), conforme determinado no r. DESPACHO.
AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 5 Data: 08/10/2018 Hora:
08:00
ADVERTÊNCIAS(conforme Prov. Conj. Presidência e Corregedoria
001/2017, DJ 08/06/2017): 1. A ausência do autor na audiência
acarretará extinção e arquivamento do feito, a do requerido
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela
parte autora – revelia (Art. 20 da Lei 9.099/95). Ressalto que,
tratando-se de pessoa jurídica no polo ativo, a requerente deverá
ser representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
(Enunciado 141 do Fonaje). 2.A pessoa jurídica que figurar no
polo passivo da demanda deverá fazer-se presente na audiência
através de preposto credenciado (carta) com poderes específicos,
sob pena de revelia, salvo na hipótese de celebração de acordo,
caso em que a carta poderá ser juntada no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas; 3. Havendo relação de consumo, fica expressamente
consignada a possibilidade de inversão do ônus da prova; 4.A parte
requerida deverá até o ato da data da audiência de conciliação,
apresentar contestação e demais provas, justificando a pertinência,
inclusive indicação de testemunhas (com completa qualificação); 5.
Na audiência de conciliação, a parte autora deverá se manifestar,
em até 10 min, sobre a contestação e documentos eventualmente
apresentados pelo requerido. 6.Em causas de valor inferior à 20
salários-mínimos, a presença de advogado é facultativa, ciente as
partes das manifestações necessárias, conforme acima exposto
(item 4 e 5). Nas causas de valor superior a 20 salários-mínimos,
as partes deverão comparecer acompanhadas de advogado.
Caso não disponham de recursos para contratação de advogado,
deverão solicitar atendimento, com antecedência (15 dias antes da
audiência), à sede da Defensoria Pública (AV.: Marechal Rondon
Nº 527, Bairro: Centro, Ji-Paraná, Fone (69) 3422-7112); 7. As
partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta
de intimação/MANDADO de intimação. 8. Os prazos processuais
no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data
da intimação ou ciência do ato respectivo; 9- As partes deverão
comparecer à audiência munidos de documentos de identificação
válidos (Pessoa Jurídica – atos constitutivos, contrato social), bem
como cientes de seus dados bancários, a fim de agilizar eventual
acordo.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69)
INTIMAÇÃO
Processo: 7005077-37.2018.8.22.0005
FINALIDADE: Intimar a parte autora, por seu (sua) advogado (a)
constituído (a), a comparecer em Audiência de Conciliação, que
realizar-se-á nas dependências do CEJUSC – Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania, Rua Elias Cardoso Balau, nº
1220, bairro Jardim Aurélio Bernardes, Ji-Paraná/RO, ciente que a
ausência importará em extinção e arquivamento do feito, nos termos
do art. 51, I, da lei 9.099/95, bem como das demais advertências
constantes no Prov. Conj. Presidência e Corregedoria 001/2017,(
DJ 08/06/2017), conforme determinado no r. DESPACHO.
AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 5 Data: 05/10/2018 Hora:
10:40
ADVERTÊNCIAS(conforme Prov. Conj. Presidência e Corregedoria
001/2017, DJ 08/06/2017): 1. A ausência do autor na audiência
acarretará extinção e arquivamento do feito, a do requerido
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela
parte autora – revelia (Art. 20 da Lei 9.099/95). Ressalto que,
tratando-se de pessoa jurídica no polo ativo, a requerente deverá
ser representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
(Enunciado 141 do Fonaje). 2.A pessoa jurídica que figurar no
polo passivo da demanda deverá fazer-se presente na audiência
através de preposto credenciado (carta) com poderes específicos,
sob pena de revelia, salvo na hipótese de celebração de acordo,
caso em que a carta poderá ser juntada no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas; 3. Havendo relação de consumo, fica expressamente
consignada a possibilidade de inversão do ônus da prova; 4.A parte
requerida deverá até o ato da data da audiência de conciliação,
apresentar contestação e demais provas, justificando a pertinência,
inclusive indicação de testemunhas (com completa qualificação); 5.
Na audiência de conciliação, a parte autora deverá se manifestar,
em até 10 min, sobre a contestação e documentos eventualmente
apresentados pelo requerido. 6.Em causas de valor inferior à 20
salários-mínimos, a presença de advogado é facultativa, ciente as
partes das manifestações necessárias, conforme acima exposto
(item 4 e 5). Nas causas de valor superior a 20 salários-mínimos,
as partes deverão comparecer acompanhadas de advogado.
Caso não disponham de recursos para contratação de advogado,
deverão solicitar atendimento, com antecedência (15 dias antes da
audiência), à sede da Defensoria Pública (AV.: Marechal Rondon
Nº 527, Bairro: Centro, Ji-Paraná, Fone (69) 3422-7112); 7. As
partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta
de intimação/MANDADO de intimação. 8. Os prazos processuais
no Juizado Especial, inclusive na execução, contam-se da data
da intimação ou ciência do ato respectivo; 9- As partes deverão
comparecer à audiência munidos de documentos de identificação
válidos (Pessoa Jurídica – atos constitutivos, contrato social), bem
como cientes de seus dados bancários, a fim de agilizar eventual
acordo.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia # Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7005424-70.2018.8.22.0005
Requerente: Nome: FERRAZ & LACERDA LTDA - ME
Endereço: Avenida Transcontinental, 739, - de 799 a 1011 - lado
ímpar, Jotão, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-287
Advogados do(a) REQUERENTE: MIRELLY VIEIRA MACEDO
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DE ALMEIDA - RO0005174, ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA
SILVA - RO0007495, EVELYN NARYHAN MENDONCA SANCHES
- RO9027
Requerido(a): Nome: GISELLE GUEDES
Endereço: Rua Mogno, 3634, - de 3463 ao fim - lado ímpar,
Valparaíso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-757
Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Intimar a parte autora a fornecer novo endereço
do réu no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Fluído o prazo sem
manifestação o processo será extinto (art. 53, §4º, da Lei 9.099/95).
Indicado o endereço, será designada nova data para audiência de
conciliação no Cejusc.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006482-11.2018.8.22.0005
REQUERENTE: IASMINI SCALDELAI DAMBROS
Advogado do(a) REQUERENTE: IASMINI SCALDELAI DAMBROS
- RO7905
REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA
DESPACHO
Ao Cartório: Modificar competência do Cível para Juizado Especial
da Fazenda Pública.
Retifique-se a autuação para constar como “Cumprimento de
SENTENÇA ”.
A parte exequente deve atentar-se para a correta distribuição do
processo, elegendo o Juizado Especial da Fazenda Pública no
momento da distribuição, pois a ação foi distribuída ao Juizado
Especial Cível.
Não se visualiza ou não fora juntada aos autos os cálculos. No
cumprimento de SENTENÇA em que se objetiva receber da
Fazenda Pública quantia certa, torna-se necessário apresentação
de memória de cálculo ou demonstrativo discriminado, conforme
preceitua o art. 534 e incisos, CPC/15.
Assim, intime-se a parte exequente para providenciá-lo. Prazo de
15 dias, sob pena de extinção.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7001438-16.2015.8.22.0005
REQUERENTE: EDIVAN CARLOS DA CUNHA
Advogado do(a) REQUERENTE: VALMIR GONCALVES DA SILVA
- RO0000643
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Cuida-se de ação de indenização por danos morais c/c declaratória
de inexigibilidade de débito, ajuizada em face do Município de JiParaná, em razão da de lançamento tributário em duplicidade
MÉRITO: Dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que
à parte autora cabe a prova constitutiva do seu direito, correndo o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados. Por outro
lado, à parte requerida cabe exibir, de modo concreto, coerente e
seguro, elementos que possam modificar, extinguir ou impedir o
direito do autor (art. 373, II, do CPC).
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Não merece procedência, eis que: os débitos tributários vinculados
ao imóvel lote 22, setor 102, quadra 16A já foi devidamente
baixado administrativamente por reconhecimento de prescrição
ou pagamento, conforme Processo Administrativo 15279/2005
(id 18242009), havendo, neste ponto, a perda superveniente do
objete quanto ao reconhecimento de inexigibilidade dos débitos
tributários.
Indenização por danos morais: Compulsando os autos, entendo
que merece improcedência o pedido inicial, uma vez que não
houve inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou protesto da
dívida tributária.
Ocorreu apenas a manutenção em dívida ativa de débitos tributárias,
que foram reconhecidas administrativamente como indevidas e
reconhecida a devida extinção do crédito tributário
Com a simples manutenção em dívida ativa a parte autora não
teve prejuízo em decorrência da conduta do requerido, já que
não houve negativação indevida de seu nome, não teve bens
penhorados, enfim, nenhuma circunstância especial foi apresentada
demonstrando constrangimento pessoal da vítima, perturbação na
imagem, honra ou boa fama, ou ainda, nos sentimentos da vítima.
É claro que a situação causou frustração à autora, contudo, não
chegou a ofender quaisquer dos direitos da personalidade. Cuidase, na verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação.
Mero dissabor, mágoa e decepção estão fora da órbita do dano
moral.
DISPOSITIVO: Ante todo o exposto: a) julgo improcedente o pedido
inicial de dano moral e, como corolário, resolvo o MÉRITO, com
escopo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Reconheço a
falta de interesse de agir por perda superveniente do objeto quanto
a declaração de inexigibilidade dos débitos vinculado ao imóvel
Lote 22, Quadra 16-A, Setor 102, e extingo o feito, nos termos do
art. 485, VI, do CPC/2015.
Revogo a DECISÃO antecipatória de tutela.
Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/1995).
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ji-Paraná, data do registro
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006405-02.2018.8.22.0005
REQUERENTE: MARIA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: GLEICI DA SILVA RODRIGUES
- RO5914
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
DESPACHO
Para análise e deslinde da ação – direito da parte autora, necessário
a sua intimação para emendar a inicial, no sentido de comprovar o
direito Municipal (anexando cópia das leis mencionadas na exordial
– apenas artigos e capítulos)
Intime-se. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Com a resposta
ou o transcurso do prazo, façam autos conclusos.
Ji-Paraná/RO, em dato do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7007271-44.2017.8.22.0005
REQUERENTE: TAINARA CATARINO DE ASSUNCAO
Advogado do(a) REQUERENTE: NATHALIA FERREIRA DE
OLIVEIRA - RO8242
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REQUERIDO: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, FISIOHOSP
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS
MEDICO HOSPITALARES EIRELI
Advogados do(a) REQUERIDO: WILSON SAENZ SURITA JUNIOR
- MT7302/A, HELOISA HELENA SAENZ SURITA - MT14658/O
Advogado do(a) REQUERIDO: CASSIANO LOURENCO SANCHES
- MT11333/O
DECISÃO
Defiro gratuidade de justiça à parte recorrente (requerente).
Preenchidos os pressupostos recursais objetivos e subjetivos do
recurso interposto, recebo-o no efeito devolutivo, nos termos do
artigo 43 da Lei 9.099/1995.
As recorridas foram intimadas para apresentar contrarrazões, mas
não juntaram a peça aos autos.
Em que pese as reclamações quanto a não intimação da SENTENÇA
e DECISÃO dos embargos, verifico que esses atos foram publicados
no Diário da Justiça, nos dias 19-4-2018 (pág. 510) e 04-6-2018
(pág. 571), respectivamente, tendo constado regularmente o nome
dos advogados das partes, conforme imagens a seguir:
Destarte, tendo em vista que transcorreu o prazo para contrarrazões,
remetam-se os autos à e. Turma Recursal.
Ji-Paraná, data do registro.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7011949-39.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 10/01/2017 11:51:33
Requerente: CRISTIANE DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: REBECA MORENO DA SILVA RO0003997
Requerido: SECRETARIA ESTADUAL DE FINANÇAS - SEFIN e
outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
1- Com razão o executado (fls. 106. id. 18589018). Em condenações
em face da Fazenda Pública devem ser aplicados juros na forma
do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (0,5% mês e 6% a.a): “Art. 1º-F. Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única
vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada
pela Lei nº 11.960, de 2009)”. Corroborando é a Jurisprudência:
Embargos à execução. Fazenda Pública. Correção monetária. Juros
de mora. 1 - A sistemática de atualização monetária instituída pela
L. 11.960/09 aplica-se às dívidas da Fazenda Pública até 25.3.15,
com a incidência do índice oficial da caderneta de poupança (TR).
Após essa data, aplica-se o índice de preços ao consumidor amplo
especial - IPCA-E (STF, ADI 4.357). 2 - Os juros de mora incidem
a partir da citação no percentual de 6% ao ano (art. 1º-F da L.
9.494/97, com a redação da MP 2.180-35/01), até 30.6.09, quando,
então, os juros de mora são de 0,5% ao mês mais variação da TR,
contados uma única vez (L. 11.960/09). 3 - Embargos procedentes.
(TJ-DF - EME: 20150020310437, Relator: JAIR SOARES, Data de
Julgamento: 02/02/2016, Conselho Especial, Data de Publicação:
Publicado no DJE: 12/02/2016. Pág.: 33).
2- Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado.
Expeça-se Requisição de Pequeno Valor – RPV em face do
executado, nos termos do artigo 13, I, da Lei 12.153/09, a ser
cumprido no prazo máximo de 60 dias, após o seu recebimento.
Ainda, necessário que o ente público, dentro do prazo aqui
mencionado informe ao juízo o pagamento da respectiva
requisição.
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3- Fica a parte exequente intimada para fornecer os dados bancários
(se não houver) e as cópias necessárias à expedição do RPV (art.
3º, § 2º, do Provimento n. 004/2008), no prazo de dez (10) dias, sob
pena de arquivamento.
4- Para fins de celeridade processual, sem que haja qualquer
prejuízo às partes, havendo a expedição da RPV, arquive-se o
feito. Em caso de comunicação do pagamento, apenas junte-se
o documento aos autos. Caso contrário e havendo manifestação
do credor, autorizo o desarquivamento sem qualquer ônus, vindo
concluso para eventual prosseguimento do feito.
5- Pratique-se o necessário. Oportunamente arquivem-se os
autos.
Ji-Paraná, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7004032-95.2018.8.22.0005
REQUERENTE: ANDREIA LIMA DE BASTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: LORENA NOGUEIRA E SILVA
- CE34778
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS
S/A
Advogados do(a) REQUERIDO: BERNARDO AUGUSTO GALINDO
COUTINHO - RO0002991, MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA
- RJ0084367
SENTENÇA
Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada em
razão de atraso/cancelamento de voo.
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra,
dispensado-se audiência de instrução.
Julgo a presente demanda em conexão ao processo de n. 700403113.2018.8.22.0005, conforme disposto no artigo 55 do CPC, tendo
em vista tratar-se de mesma causa de pedir e pedido.
Dispõe o artigo 373, I, do CPC, que à parte autora cabe a prova
constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder a causa se
não provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte requerida
cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos
que possam modificar, impedir ou extinguir o direito da parte autora
(art. 373, II, do CPC). Neste caso, verifica-se a necessidade de
inversão do ônus da prova, tendo em vista a verossimilhança das
alegações da parte autora, somada à situação de hipossuficiência e
vulnerabilidade da parte requerente diante da requerida, conforme
disposto no artigo 6º, VIII, do CDC.
Analisando a inicial e contestação, verifica-se que realmente houve
uma falha na prestação do serviço contratado da requerida, pois
a parte autora adquiriu passagens aéreas para voo internacional,
pagando quantia superior para que houvesse oferta de serviços
extras, a fim de usufruir maior conforto em sua viagem. Entretanto,
a requerida não ofereceu a contento o serviço contratado, gerando
frustração e sensação de descaso.
Em que pese a requerida ter afirmado na contestação que os
serviços da sala vip têm horário preestabelecido de funcionamento,
que seria das 06h às 00h, a informação que consta em seu site é
de que o serviço da sala vip no aeroporto de Guarulhos para voos
internacionais está disponível 24 horas. Confira-se:
Desse modo, realmente, houve falha na prestação do serviço, seja
no serviço de informação durante a venda das passagens, seja
no atendimento ao consumidor que aguardava ser atendido com
privilégios previamente contratados.
Entretanto, em pese os desconfortos experimentados pela parte
autora, os aborrecimentos e frustrações originadas do mero
inadimplemento contratual não são passíveis de se qualificarem
como ofensa moral. Deve ficar comprovado nos autos, ou ao
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menos evidenciado, que o fato gerou efeitos além do mero dissabor
cotidiano, com reflexos psicológicos e de angústia no espírito,
o que não verifico neste caso. A espera não ultrapassou tempo
substancial a ponto de ofender a dignidade humana.
Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência a seguir:
Ação ajuizada em 20/06/2011. Recurso especial interposto em
02/12/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016. - Cingese a controvérsia a definir se o cancelamento inesperado de voo
componente de pacote turístico gerou danos materiais e morais
aos recorrentes. - Na ausência de contradição, omissão ou
obscuridade, não existe violação ao art. 535, II, do CPC/73. - Dano
moral: agressão à dignidade da pessoa humana. Necessidade de
reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração
do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos
morais. Precedentes. - A jurisprudência do STJ vem evoluindo
para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias,
afastando o caráter absoluto da presunção de existência de
danos morais indenizáveis. - Na hipótese dos autos, o mero
inadimplemento contratual - resultado no cancelamento inesperado
do voo - não causa, por si só, danos morais ao consumidor. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1595145/RO, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/12/2016, DJe 06/02/2017).
Ação ajuizada em 20/06/2011. Recurso especial interposto em
02/12/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016. - Cingese a controvérsia a definir se o cancelamento inesperado de voo
componente de pacote turístico gerou danos materiais e morais
aos recorrentes. - Na ausência de contradição, omissão ou
obscuridade, não existe violação ao art. 535, II, do CPC/73. - Dano
moral: agressão à dignidade da pessoa humana. Necessidade de
reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração
do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos
morais. Precedentes. - A jurisprudência do STJ vem evoluindo
para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias,
afastando o caráter absoluto da presunção de existência de
danos morais indenizáveis. - Na hipótese dos autos, o mero
inadimplemento contratual - resultado no cancelamento inesperado
do voo - não causa, por si só, danos morais ao consumidor. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1595145/RO, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/12/2016, DJe 06/02/2017).
Destarte, limitado aos requerimentos da inicial, a improcedência
dos pedidos se impõe.
Ante todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial e, via
de consequência, extingo o processo, com resolução do MÉRITO,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/1995).
Transitada em julgado, arquivem-se.
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente via PJE.
Ji-Paraná, na data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7000163-27.2018.8.22.0005
REQUERENTE: LILIANE RODRIGUES SANTOS
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
DILNEY
EDUARDO
BARRIONUEVO ALVES - RO000301B
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
contrarrazões ao recurso inominado interposto nos autos em
referência pela parte contrária, no prazo de dez (10) dias, conforme
preconiza o art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7002925-16.2018.8.22.0005
REQUERENTE: TERESA MARIA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA RO0006577, AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7004667-76.2018.8.22.0005
EXEQUENTE: SONIA AUTA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: BASSEM DE MOURA MESTOU RO0003680
EXECUTADO: GOVERNDO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Ante a impugnação (id. 19355027) e informações/documentos
apresentados pelo executado, intime-se a exequente para
manifestar no prazo de 15 dias.
Após, façam os autos conclusos para julgamento/embargos.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006948-05.2018.8.22.0005
REQUERENTE: WANDA CARMELA MONTANO DE DE UGARTE,
LUPE MONTANA PARDO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANGELA MARIA DA CONCEICAO
BELICO GUIMARAES - RO0002241
Advogado do(a) REQUERENTE: ANGELA MARIA DA CONCEICAO
BELICO GUIMARAES - RO0002241
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Intime-se a parte requerente para apresentar comprovante de
endereço atualizado, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do
processo.
Após, conclusos para DESPACHO.
Int.
Ji-Paraná, na data da assinatura.
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006730-11.2017.8.22.0005
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EXEQUENTE: NAIANY CRISTINA LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NAIANY CRISTINA LIMA RO0007048
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de
Direito do 1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora
intimada, através do seu respectivo Advogado, para, no prazo de
(10) dez dias, sob pena de arquivamento dos autos, apresentar em
cartório os documentos necessários para instruir a Requisição de
Pequeno Valor¹, conforme relação abaixo:
1- Título Executivo;
2 - Eventual DECISÃO dos Embargos e/ou DECISÃO homologatória
dos cálculos;
3- Certidão de Trânsito em Julgado;
4 - Planilha de cálculo do crédito atualizado até a expedição da
RPV;
5 - Instrumento de renúncia do valor excedente, quando houver;
6 - Dados bancários;
7 - Procuração, quando houver;
8 - Cópia dos documentos pessoais.
¹ Provimento 004/2008 - Corregedoria Geral.
Art. 3º - As RPV’s deverão ser encaminhadas diretamente para
o Órgão responsável pelo pagamento, via Correio com aviso de
recebimento, acompanhada do título executivo e de eventual
DECISÃO de embargos, com certidão de trânsito em julgado, bem
como planilha de cálculo do crédito atualizado até a expedição
da RPV e, se for o caso, instrumento de renúncia crédito de valor
excedente.
§ 2º - As cópias necessárias à expedição da RPV deverão ser
fornecidas pelo beneficiário.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7009733-71.2017.8.22.0005
REQUERENTE: ROMEU FELIX DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: AGNYS FOSCHIANI HELBEL RO0006573, THAYSA SILVA DE OLIVEIRA - RO0006577
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
contrarrazões ao recurso inominado interposto nos autos em
referência pela parte contrária, no prazo de dez (10) dias, conforme
preconiza o art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7002815-17.2018.8.22.0005
REQUERENTE: MARIA LUCIENE ALENCAR FROTA
Advogados do(a) REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA RO0006577, AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
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através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006259-58.2018.8.22.0005
REQUERENTE: LILA LEA CARDOSO
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSALINO NETO GONCALVES
DA SILVA - RO7829
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
A Corregedoria Geral da Justiça emitiu o Parecer n. 135/2017CGJ, que trata sobre a prática irregular de servidor ou advogado
que manejam de forma independente (autos distintos) pedidos de
condenação do Estado ao pagamento de adicional de insalubridade
e periculosidade por um mesmo período, mesmo havendo
disposição estadual sobre a impossibilidade de cumulação dos
referidos adicionais.
Em que pese o presente processo não tratar da matéria acima,
por analogia à DIRETRIZ mencionada, vez que, existem autores/
servidores com diversos processos já arquivados ou em tramitação
nesta comarca de Ji-Paraná, principalmente neste juízo pleiteando
aumentos ou acréscimos em verbas salariais em processos
separados mas conexos entre si, que ao final poderão ter decisões
conflitantes, exemplo - diferença em verba salarial (verba DJ 0047),
sem o reconhecimento do direito neste vencimento, diferença de
progressão sobre a verba DJ 047, cobrança de horas extras por
sobre aviso, cobrança de retroativo de adicional de insalubridade,
etc.
Ainda, há a possibilidade das verbas pleiteados nestes autos
(cobrança de adicional de insalubridade referente aos anos de
2004 e posteriores) tratar-se objetos de outros pleitos judiciais,
independentemente de análise administrativa.
Assim, aplicando o Princípio da Cooperação e da Boa-Fé, no intuito,
inclusive de evitar eventual condenação em litigância de má-fé e
movimentação desnecessária da máquina judiciária, determino
que:
a) elenque ao juízo todas as ações em tramitação ou já arquivadas,
o respectivo pedido principal, período pleiteado, a situação
processual atual e eventual DECISÃO de MÉRITO;
b) informe nos autos, se recebeu nos últimos 5 anos algum valor
monetário do benefício remuneratório pleiteado nestes autos, seja
via judicial, administrativa e/ou inclusive por meio de sindicato
representativo da sua categoria.
Prazo de 15 dias, sob pena de configuração de crime de
desobediência. Com a resposta ou o transcurso do prazo, retornem
os autos conclusos para análise.
Ji-Paraná/RO, em dato do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006987-02.2018.8.22.0005
EXEQUENTE: ELISEU EURICO DE LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELISEU EURICO DE LIMA RO8553
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
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DESPACHO
Retifique-se a autuação para constar como “Cumprimento de
SENTENÇA ”.
Não se visualiza ou não fora juntada aos autos os cálculos. No
cumprimento de SENTENÇA em que se objetiva receber da
Fazenda Pública quantia certa, torna-se necessário apresentação
de memória de cálculo ou demonstrativo discriminado, conforme
preceitua o art. 534 e incisos, CPC/15.
Assim, intime-se a parte exequente para providenciá-lo. Prazo de
15 dias, sob pena de extinção.
Ji-Paraná/RO, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7007039-95.2018.8.22.0005
REQUERENTE: OLACIR MACHADO DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: EVERTON EGUES DE BRITO RO4889
REQUERIDO: MAURICIO MACHADO BARBOSA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
O valor da causa deve corresponder à soma de todos os pedidos
cumulados, conforme artigo 292, VI, do CPC.
Neste caso, o autor pleiteia a rescisão de contrato com reintegração
de posse de bem, cujo valor é de R$ 30.000,00 (art. 292, II, do
CPC), além de condenação do requerido ao pagamento de multas
de trânsito e despesas decorrentes de apreensão e depósito do
bem, no valor de R$ 1.430,30 e indenização por dano moral, na
quantia de R$ 10.000,00 (art. 292, I e V, do CPC). Assim, o valor
da causa seria, no mínimo, de R$ 41.430,30.
Desse modo, o valor hipotético da causa ultrapassa o teto do
Juizado Especial Cível, que é de 40 salários-mínimos, atualmente
R$ 38.160,00.
Destarte, intime-se a parte autora para se manifestar quanto a
esse ponto, promovendo a devida emenda da inicial com relação
ao valor da causa, bem como, sendo o caso, informar se renuncia
ao valor excedente ao teto, no prazo de 10 dias úteis.
Após, venham os autos conclusos para DECISÃO.
Ji-Paraná, na data da assinatura.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Próximo ao Detan e BPM., Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-400 - Fone:(69).
Processo: 7006685-70.2018.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 16/07/2018 09:49:58
Requerente: MARLI FABIANA DA SILVA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE SILVA DE SOUZA RO0006058
Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE SILVA DE SOUZA RO0006058
Requerido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Intime-se a parte autora para emendar a inicial, devendo apresentar,
no prazo de 5 dias, comprovante de endereço atualizado e em seu
nome (fatura de água, energia, cartão de crédito, telefone, etc),
bem como informar sua profissão (art. 319, II, do CPC), sob pena
de extinção.
Após, conclusos para DESPACHO.
Int.
Ji-Paraná, data do registro.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7005548-53.2018.8.22.0005
REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO
Advogados do(a) REQUERENTE: NAILSON NANDO OLIVEIRA
DE SANTANA - RO0002634, IRVANDRO ALVES DA SILVA RO0005662
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA - PREFEITURA
MUNICIPAL
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7009731-04.2017.8.22.0005
REQUERENTE: MILTON FAGUNDES DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA RO0006577, AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
contrarrazões ao recurso inominado interposto nos autos em
referência pela parte contrária, no prazo de dez (10) dias, conforme
preconiza o art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7011679-78.2017.8.22.0005
REQUERENTE: MARINALVA BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Advogado do(a) REQUERENTE: LEONIRTO RODRIGUES DOS
SANTOS - RO0000851
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7011633-89.2017.8.22.0005
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REQUERENTE: LUCEIDE BRAGA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LEONIRTO RODRIGUES DOS
SANTOS - RO0000851
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7011675-41.2017.8.22.0005
REQUERENTE: MARIA FRANCISCA GARCETT BARROS
Advogado do(a) REQUERENTE: LEONIRTO RODRIGUES DOS
SANTOS - RO0000851
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7011047-52.2017.8.22.0005
REQUERENTE: ADRIANA ALMEIDA RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: LEONIRTO RODRIGUES DOS
SANTOS - RO0000851
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7004745-70.2018.8.22.0005
REQUERENTE: PAULO ANGELINO DO CARMO
Advogado do(a) REQUERENTE: LEONIRTO RODRIGUES DOS
SANTOS - RO0000851
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7002676-65.2018.8.22.0005
REQUERENTE: CATIA SANTIM DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS SILVA BARRETTO RO6529
REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: ANA CAROLINA REMIGIO DE
OLIVEIRA - MG0086844
SENTENÇA
Relatório dispensado, conforme art. 38 da LJE.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano
moral, ajuizada em razão de defeito em aparelho celular.
O processo dispensa instrução e os documentos juntados são
suficientes ao desate do litígio, razão pela qual passo ao julgamento
dos pedidos.
Rejeito as preliminares arguidas porque: a) na nota fiscal de
compra e venda do aparelho consta o endereço da requerente (id.
17177523), sendo prova suficiente a firmar a competência deste
juízo; b) é desnecessária a realização de prova pericial, pois o
defeito no aparelho celular sequer foi contestado.
Dispõe o artigo 373, I, do CPC, que à parte autora cabe a prova
constitutiva do seu direito, correndo o risco de perder a causa se
não provar os fatos alegados. Por outro lado, à parte requerida
cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos
que possam modificar, impedir ou extinguir o direito da parte autora
(art. 373, II, do CPC). Neste caso, verifica-se a necessidade de
inversão do ônus da prova, tendo em vista a verossimilhança das
alegações da parte autora, somada à situação de hipossuficiência
e vulnerabilidade da requerente diante da requerida, conforme
disposto no artigo 6º, VIII, do CDC.
Os pedidos merecem parcial procedência, porque: a) a autora
adquiriu aparelho celular da requerida, pelo valor de R$ 1.719,00,
no dia 26-12-2016, sendo a marca bastante conhecida e apreciada;
b) em que pese a requerida ter arguido que no momento da
constatação do defeito (07-03-2018) as garantias contratual e
legal já havia esgotado, é de se notar que o defeito revelouse apenas 3 meses após ter expirado tal prazo (9 meses de
garantia contratual e 3 meses de garantia legal); c) os tribunais
têm decidido que quando um aparelho apresenta defeito oculto
logo após o término da garantia, não pode a fornecedora eximir-se
de sua responsabilidade, pois o critério de vida útil do bem deve
ser considerado, o que confere real proteção ao consumidor, nos
termos do artigo 6º, VI, do CDC; d) no caso destes autos, deve ser
aplicado o mesmo entendimento, pois, como mencionado, o vício,
que era oculto, tornou-se conhecido após pouco mais de um ano
de uso, o que não pode ser considerado comum para um aparelho
celular, mormente tratando-se de marca de qualidade e conceito
internacional. Nessa linha de entendimento, colhe-se jurisprudência
conforme a seguir:
Informativo nº 0506
Período: 4 a 17 de outubro de 2012.
QUARTA TURMA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO E RECONVENÇÃO.
DUPLICIDADE DE PREPARO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM
RECURSO ESPECIAL.
Não é possível que o STJ, em recurso especial, aprecie a exigência
do tribunal de origem no sentido de que o preparo do recurso de
apelação seja efetuado duplamente quando interposto em face de
SENTENÇA única que julgou a ação principal e a reconvenção.
Conforme o art. 511 do CPC, “no ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção”. Embora esse DISPOSITIVO tenha disciplinado
em linhas gerais o preparo de recursos, o próprio DISPOSITIVO
remete à “legislação pertinente” a forma pela qual será cobrada a
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mencionada custa dos litigantes que interpuserem seus recursos.
Dessa forma, o valor é fixado pela lei de organização judiciária,
considerando que as custas judiciais, nas quais se insere o
preparo recursal, têm natureza tributária de taxa, cuja instituição
fica a cargo do ente prestador do “serviço público específico e
divisível”, nos termos do que dispõem os arts. 77 e 80 do CTN.
Assim, inviável o recurso especial porque demandaria apreciação
de legislação local, providência vedada, mutatis mutandis, pela
Súm. n. 280/STF, segundo a qual “por ofensa a direito local não
cabe recurso extraordinário”. Ademais, eventual confronto entre a
legislação local e a federal é matéria a ser resolvida pela via do
recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, d, da CF, com
redação dada pela EC n. 45/2004. Precedentes citados: STF: ADI
3.694-AP, DJ 6/11/2006; ADI 1.772-MG, DJ 8/9/2000; STJ: AgRg
no Ag 1.344.973-ES, DJe 18/5/2012, e AgRg no Ag 1.078.498-SP,
DJe 16/10/2009. REsp 984.106-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
julgado em 4/10/2012.
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Consumidora demandante que alega aquisição de aparelho
celular Iphone 5c no Exterior, que teria apresentado defeito após
um ano e uma semana. Fornecedora demandada que recusa
a substituição do aparelho a pretexto de expiração do prazo de
garantia. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora,
que insiste no pedido inicial de troca do celular por modelo
idêntico ou similar, com pedido subsidiário de restituição do
valor desembolsado com a aquisição do bem ou a quantia de R$
3.000,00, além da condenação da ré no pagamento de indenização
moral. ACOLHIMENTO PARCIAL. Relação contratual tipicamente
de consumo. Vício intrínseco do produto que somente veio a se
manifestar um ano e uma semana após a aquisição, cujo prazo
de garantia era de um ano. Autora que, após ter sido submetida a
idas e vindas na Assistência Técnica da ré, no País e no Exterior,
pediu a troca do celular por outro similar, sem êxito. Prejuízo
material configurado com o desembolso para aquisição do produto,
que deve ser reembolsado com correção monetária contado do
desembolso mais juros de mora contados da citação. Padecimento
moral indenizável da autora bem configurado ante os transtornos
e percalços que superaram os meros aborrecimentos do cotidiano.
Indenização moral que deve ser arbitrada em R$ 2.000,00 ante
as circunstâncias específicas do caso concreto e os critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, com correção monetária a
contar deste arbitramento mais juros de mora a contar da citação.
Verbas sucumbências que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a
honorária do Patrono da autora em 15% do valor da condenação.
SENTENÇA reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*
(TJ-SP 11132401920158260100 SP 1113240-19.2015.8.26.0100,
Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento:
05/12/2017, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
19/12/2017).
Desse modo, realmente cabe à requerida proceder o conserto
do aparelho celular, sem ônus à autora, nos moldes do artigo
18 do CDC, valendo constar que, administrativamente, teve a
oportunidade para fazê-lo no momento em que a requerente a
contatou, mas não o fez, tendo sequer impugnado o defeito ou o
protocolo administrativo mencionado na inicial.
Por outro lado, com relação ao dano moral, não verifico razão
à autora, pois, em que pese os desgostos e frustrações, o
mero descumprimento contratual, ou o mero dissabor, não gera
automaticamente o dever de indenizar. Deve ficar comprovado nos
autos, ou ao menos evidenciado, que o fato gerou efeitos além do
mero dissabor cotidiano, com reflexos psicológicos e de angústia
no espírito, o que não verifico neste caso. Por identidade de razão,
colhe-se jurisprudência conforme a seguir:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. NOTEBOOK. CONTRATO
DE SEGURO VIGENTE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS.
INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS AFASTADO. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. RECUSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Não havendo impugnação quanto ao defeito no produto ou, qual
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tipo de garantia, o dano material deve ser mantido. 2. Indevidos
danos morais quando o consumidor não se desincumbe do
ônus de comprovar as tentativas de resolver a situação ou que
tenha experimentado lesão à sua personalidade. RECURSO
INOMINADO, Processo nº 7001502-92.2016.822.0004, Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho,
Relator(a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento:
09/06/2017.
Assim, não verifico que a situação tenha causado ofensa moral à
autora, pelo que a improcedência desse pedido se impõe.
Diante do exposto, julgo procedente em parte os pedidos da inicial,
tão somente para, confirmando a medida liminar, determinar à
requerida que, no prazo de 30 dias, promova o conserto do aparelho
celular da parte autora, sob pena de incorrer na multa já fixada,
sem prejuízo de eventual perdas e danos. Julgo improcedente o
pedido de indenização por dano moral.
Como corolário, extingo o processo, com resolução do MÉRITO, na
forma do artigo 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários nesta instância (art. 55 da LJE).
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
SENTENÇA registrada e publicada via PJE.
Ji-Paraná, data do registro.
MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7002890-56.2018.8.22.0005
REQUERENTE: ADRIANA CRISTINA BERGER SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA RO0006577, AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7002932-08.2018.8.22.0005
REQUERENTE: MARIA DA PAZ ALVIM DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA RO0006577, AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006632-89.2018.8.22.0005
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EXEQUENTE: SINDICATO DOS CONCESSIONARIOS E
DISTRIBUIDORES DE VEICULOS NO ESTADO DE RONDONIA
- SINCODIV -RO
Advogados do(a) EXEQUENTE: PRISCILA DE CARVALHO
FARIAS - RO8466, ITALO JOSE MARINHO DE OLIVEIRA RO0007708, SUELEN SALES DA CRUZ - RO0004289, BRENO
DIAS DE PAULA - RO000399B, RAFAELE OLIVEIRA DE
ANDRADE - RO6289
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE JI-PARANA
DECISÃO
Pleiteia o requerente o cumprimento de SENTENÇA de processo
que tramitou na 3º Vara Cível desta Comarca.
Estabelece o Código de Processo Civil:
Art. 516. O cumprimento da SENTENÇA efetuar-se-á perante:
...
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
Assim, reconheço a incompetência deste juízo para julgar a
presente ação.
Redistribua-se ao Juízo competente (3º Vara Cível)
Ji-Paraná, em data do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006571-34.2018.8.22.0005
REQUERENTE: RUTE VIANA LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSALINO NETO GONCALVES
DA SILVA - RO7829
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
A Corregedoria Geral da Justiça emitiu o Parecer n. 135/2017CGJ, que trata sobre a prática irregular de servidor ou advogado
que manejam de forma independente (autos distintos) pedidos de
condenação do Estado ao pagamento de adicional de insalubridade
e periculosidade por um mesmo período, mesmo havendo
disposição estadual sobre a impossibilidade de cumulação dos
referidos adicionais.
Em que pese o presente processo não tratar da matéria acima,
por analogia à DIRETRIZ mencionada, vez que, existem autores/
servidores com diversos processos já arquivados ou em tramitação
nesta comarca de Ji-Paraná, principalmente neste juízo pleiteando
aumentos ou acréscimos em verbas salariais em processos
separados mas conexos entre si, que ao final poderão ter decisões
conflitantes, exemplo - diferença em verba salarial (verba DJ 0047),
sem o reconhecimento do direito neste vencimento, diferença de
progressão sobre a verba DJ 047, cobrança de horas extras por
sobre aviso, cobrança de retroativo de adicional de insalubridade,
etc.
Ainda, há a possibilidade das verbas pleiteados nestes autos
(cobrança de adicional de insalubridade referente aos anos de
2004 e posteriores) tratar-se objetos de outros pleitos judiciais,
independentemente de análise administrativa.
Assim, aplicando o Princípio da Cooperação e da Boa-Fé, no intuito,
inclusive de evitar eventual condenação em litigância de má-fé e
movimentação desnecessária da máquina judiciária, determino
que:
a) elenque ao juízo todas as ações em tramitação ou já arquivadas,
o respectivo pedido principal, período pleiteado, a situação
processual atual e eventual DECISÃO de MÉRITO;
b) informe nos autos, se recebeu nos últimos 5 anos algum valor
monetário do benefício remuneratório pleiteado nestes autos, seja
via judicial, administrativa e/ou inclusive por meio de sindicato
representativo da sua categoria.
Prazo de 15 dias, sob pena de configuração de crime de
desobediência. Com a resposta ou o transcurso do prazo, retornem
os autos conclusos para análise.
Ji-Paraná/RO, em dato do registro.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7002927-83.2018.8.22.0005
REQUERENTE: TEREZA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA RO0006577, AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7000038-59.2018.8.22.0005
REQUERENTE: JACKSON LOBO MERCADO
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
DILNEY
EDUARDO
BARRIONUEVO ALVES - RO000301B
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
contrarrazões ao recurso inominado interposto nos autos em
referência pela parte contrária, no prazo de dez (10) dias, conforme
preconiza o art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7007117-26.2017.8.22.0005
REQUERENTE: MISACK BAGON JUNIOR
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
DILNEY
EDUARDO
BARRIONUEVO ALVES - RO000301B
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
contrarrazões ao recurso inominado interposto nos autos em
referência pela parte contrária, no prazo de dez (10) dias, conforme
preconiza o art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7000169-68.2017.8.22.0005
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REQUERENTE: GEZER LIMA DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: ROBSON FERREIRA PEGO
- RO0006306, AMANDA JESSICA DA SILVA MATOS - RO8072,
RUAN VIEIRA DE CASTRO - RO0008039
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
DESPACHO
Chamo o feito à ordem.
Requer o requerente a declaração de inexigibilidade dos débitos
tributário dos anos de 2010 a 2016 vinculado ao imóvel Lote 09,
Quadra 202, Setor 501, em razão de perda da posse/propriedade
por ocupação de terceiros e, posteriormente, por ocupação do
município. Requereu, também, indenização por danos morais em
razão do protesto de dívida tributária vinculada ao imóvel acima
dos anos de 2012-2013, inscrito na CDA13189/2014.
A ação que discutia a obrigação do município em desobstruir a
rua, bem como anulação de eventuais contratos particulares de
venda e compra, fora extinta sem resolução de MÉRITO por perda
superveniente do objeto (autos 0005656-17.2012.8.22.0005).
Posteriormente intentou ação indenizatória pela perda propriedade
(autos
7008451-95.2017.8.22.0005),
entretanto
requereu
desistência do pleito.
Para análise da declaração de inexigibilidade de débitos tributários
necessário aferir se houve a perda da posse/propriedade, bem
como há a necessidade de saber se o município procedeu com a
regularização do imóvel do requerente e consequentemente baixa
administrativa do débito.
Ademais, caso não haja regularização, eventuais débitos posteriores
poderão continuar sendo lançados em nome do requerente.
Manifeste-se o requerente, no prazo de 15 dias.
Após, vistas ao requerido.
Por fim, façam conclusos para SENTENÇA.
Cópias da presente servem de comunicação.
Ji-Paraná/RO, 27/07/2018
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7003712-45.2018.8.22.0005
REQUERENTE: LILIAN PATRICIO MOREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: ESTEFANIA SOUZA MARINHO
- RO0007025, LUCAS GATELLI DE SOUZA - RO0007232
REQUERIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E
CARGAS EIRELI, EUCATUR - EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE
TRANSPORTE E TURISMO LTDA
Advogado
do(a)
REQUERIDO:
GUSTAVO
ATHAYDE
NASCIMENTO - RO0008736
Advogado
do(a)
REQUERIDO:
GUSTAVO
ATHAYDE
NASCIMENTO - RO0008736
DESPACHO
Nas imagens apresentadas pela requerida não é possível verificar
a quantidade de guichês disponíveis para a empresa, ou que os
guichês de 1 a 5 são exclusivamente utilizados pela requerida no
terminal de Cascavel/PR. Poderá a parte requerida apresentar
novas imagens do terminal, no prazo de 15 dias úteis.
Outrossim, como prova do juízo, entendo necessário colher o
depoimento pessoal da parte autora, para melhor esclarecer os
fatos.
Oportunamente, será avaliada a necessidade de oitiva das
testemunhas indicadas pela requerida.
Destarte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia
18-9-2018 (terça-feira), às 9h, a ser realizada no Juizado Especial,
situado na Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Bairro Jardim Aurélio
Bernadi, nesta cidade.
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A partes poderão trazer testemunhas na oportunidade, até o
máximo de 03 para cada parte, que comparecerão ao ato a convite
do interessado, independente de intimação, nos termos do art. 455
do CPC/15.
Intimem-se.
Ji-Paraná, na data da assinatura.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7007897-63.2017.8.22.0005
EXEQUENTE: J. C. J. FONTOURA TRANSPORTES - ME
Requerido(a): Nome: RODOBENS CAMINHOES RONDONIA
LTDA
Endereço: Avenida Transcontinental, 3639, - de 3221 a 4583 - lado
ímpar, Jardim São Cristóvão, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-899
Advogados do(a) EXECUTADO: JEFERSON ALEX SALVIATO
- SP236655, SHEILA MARIANA DE CASTILHO - RO7451,
PETTERSON LANYNE COELHO ALEXANDRE VAZ - RO0008494
DESPACHO
1. Em consulta ao Bacenjud não foi localizado valor disponível à
penhora, conforme documentos anexos.
2. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias,
indicar bens à penhora, sob pena de arquivamento do feito. Anoto,
neste ponto, que este juízo somente realizará diligências que não
puderem ser efetivadas pela parte interessada, cabendo a parte
exequente apontar a exata localização de eventuais bens indicados.
3. Decorrido o prazo do item 2 sem manifestação positiva,
arquivem-se.
4. Caso o exequente indique bens penhoráveis, venham os autos
conclusos para análise do pedido.
Int.
Ji-Paraná, na data da assinatura.
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006726-71.2017.8.22.0005
EXEQUENTE: NAIANY CRISTINA LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NAIANY CRISTINA LIMA RO0007048
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de
Direito do 1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora
intimada, através do seu respectivo Advogado, para, no prazo de
(10) dez dias, sob pena de arquivamento dos autos, apresentar em
cartório os documentos necessários para instruir a Requisição de
Pequeno Valor¹, conforme relação abaixo:
1- Título Executivo;
2 - Eventual DECISÃO dos Embargos e/ou DECISÃO homologatória
dos cálculos;
3- Certidão de Trânsito em Julgado;
4 - Planilha de cálculo do crédito atualizado até a expedição da
RPV;
5 - Instrumento de renúncia do valor excedente, quando houver;
6 - Dados bancários;
7 - Procuração, quando houver;
8 - Cópia dos documentos pessoais.
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¹ Provimento 004/2008 - Corregedoria Geral.
Art. 3º - As RPV’s deverão ser encaminhadas diretamente para
o Órgão responsável pelo pagamento, via Correio com aviso de
recebimento, acompanhada do título executivo e de eventual
DECISÃO de embargos, com certidão de trânsito em julgado, bem
como planilha de cálculo do crédito atualizado até a expedição
da RPV e, se for o caso, instrumento de renúncia crédito de valor
excedente.
§ 2º - As cópias necessárias à expedição da RPV deverão ser
fornecidas pelo beneficiário.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7002821-24.2018.8.22.0005
REQUERENTE: LEONCIO RIBEIRO CORREA
Advogados do(a) REQUERENTE: THAYSA SILVA DE OLIVEIRA RO0006577, AGNYS FOSCHIANI HELBEL - RO0006573
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do
1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora intimada,
através do seu respectivo Advogado, para, querendo, apresentar
impugnação à contestação nos autos em referência, no prazo de
quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7007103-08.2018.8.22.0005
EXEQUENTE: FRANCISCO LUCAS GOMES DE LUCENA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO LUCAS GOMES DE
LUCENA - RO0004618, THIAGO ROBERTO GRACI ESTEVANATO
- RO0006316
EXECUTADO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Compulsando os autos, verifico que a inicial não está instruída com
qualquer documento.
Assim, nos termos do artigo 320 e 3211 do Código de Processo
Civil/15, intime-se a parte requerente para apresentar os documentos
indispensáveis à propositura da ação/cumprimento de SENTENÇA
provisório, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial.
Com a resposta ou o transcurso do prazo, retornem os autos
conclusos para DESPACHO.
Ji-Paraná/RO, data do registro
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
1Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação.
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche
os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de MÉRITO,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende
ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá
a petição inicial.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7009573-46.2017.8.22.0005
AUTOR: CLEUZA CAETANO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: RAPHAEL PEREIRA SOTELI - RO7013,
GILMARA DE ANDRADE ALVES - RO7503
RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Pede a requerente a declaração de inexigibilidade de débito,
obrigação de fazer e indenização por danos morais em razão de
protesto de tributo que, segundo alega, é indevido.
Dos autos, pode-se aferir que a autora é proprietária do imóvel de
cadastro 34347, Setor 501, quadra 0111A, Lote 10, localizado na
Rua Tarauaca, nº 2943. Os IPTUs vinculados a esse imóvel do
ano de 1994-2009 foram declarados prescritos nos autos 001592632.2014.8.22.0005, com trânsito em julgado em 06/03/2015.
Informa que a municipalidade não cumpriu integralmente a
SENTENÇA, eis que manteve inscrito os valores do IPTU de
2009.
Ocorre que 13/10/2014, antes, portanto, da declaração da
prescrição, houve parcelamento dos IPTUS vinculados ao imóvel
34347, referente aos anos de 2009, 2013 e 2014 (id 14076115).
Não há informação de pagamento desse parcelamento, objeto da
CDA e protesto.
Informa que por erro administrativo existia imóvel vinculado ao seu
nome, de cadastro 60696, setor 503, quadra 0111A, lote 10, bem
como pagou impostos relativo a esse imóvel nos anos de 2012,
2013 e 2014 (id 14076159, pág. 2, id 14076168 e id 14076150):
Solicitou administrativamente a regularização, e houve a alocação/
compensação de valores pagos no imóvel nº 60966 para o imóvel
34347, cancelando/abatendo os IPTUs dos anos de 2011, 2012 e 1
parcela referente ao ano 2013, vinculado ao imóvel correto (imóvel
34347). Veja que houve o devido cancelamento/compensação
com os impostos lançados no imóvel 34347 (id 14076193, pág. 4),
referentes aos anos de 2011, 2012 e parte de 2013:
Do imposto lançado no ano de 2013 restou a 2º parcela, no valor
de R$ 27,02:
Retomando ao parcelamento feito em 13/10/2014, vinculado ao
imóvel 34347, refere-se ao restante das parcelas de tributos do
ano de 2013 (R$ 27,02), ano de 2014, e 2009, pois à época não
havia declaração de prescrição, no valor de R$ 316,24, divididos
em 3 parcelas de 105,42 (id 14076115):
Não há comprovação nos autos que houve pagamento do
parcelamento, presumindo-se que não ocorreu.
Pois bem.
A Certidão de Dívida Ativa 2237/2016 que foi objeto de protesto
em 22/04/2016 refere-se justamente ao parcelamento não pago
vinculado ao imóvel 34347, como se nota no valor inicial (R$
250,89, id15437878):
Conforme estrato de débito atualizada (05/09/2017) trazido pela
requerente, demonstra que não houve pagamento do impostos
vinculados ao imóvel 34347, no ano de 2014 (parcelamento do ano
de 2009, 2013 e 2014, id 14076144):
A afirmação que pagou os tributos do ano de 2014 do imóvel 34347
em 22/09/2014 (pago no imóvel 60696 e compensado no imóvel
34347), não se sustenta, eis que os valores pagos (R$ 110,15)
refere-se ao imóvel 60696, que, por sua vez, foi compensado/
transferido paga pagar os IPTU dos anos anteriores do imóvel
34347 (id 14076150). Veja, aliás, o total pago relativo ao imóvel
60696, que foi devidamente compensado com os débitos do imóvel
34347:
Esclarecendo. No imóvel 60696 o requerido pagou 416,68 de
imposto referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014 (id 14076150).
Os valores pagos foram compensados com os IPTUS do imóvel
34347, relativos ao ano de 2011, 2012 e primeira parcela do IPTU
de 2013 (id 14076137 e id 16994682, pág. 5).
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No imóvel 34347 houve o parcelamento dos IPTUs de 2009
(naquela data ainda não prescritos) restante da parcela de 2013 do
2014 (id 14076137). Não houve pagamento deste parcelamento, o
que ocasionou o devido protesto.
Resta claro, portanto, que houve a devida compensação dos
impostos pagos referente ao imóvel 60696 com os devidos
no imóvel 34347. A requerente não efetuou o pagamento do
parcelamento realizado relativo aos impostos não compensados, o
que ensejou o protesto.
Confundiu-se ao pensar que o imposto de 2014 vinculado ao
imóvel 60696 foi transferido para pagar o imposto do mesmo ano
vinculado ao imóvel 34347.
Doutro norte, quando à declaração de prescrição do IPTU de 2009
e seu parcelamento, restou claro que o parcelamento ocorreu
durante o trâmite processual da demanda que discutia a prescrição.
Erro da requerente, então, incluir em um parcelamento débitos que
pleiteava a declaração de prescrição.
Não há pedido nestes autos de repetição de indébito relativo ao
imposto declarado prescrito, parcelado e pago. Deverá a parte
buscar em ação própria a devolução do valor eventualmente pago,
bem como requer o cumprimento de SENTENÇA para determinar
ao município a baixa do imposto de 2009.
Assim, não comprovando erro administrativo ou inexigibilidade
tributária relativo ao imposto protestado, a improcedência é medida
que se impõe.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados
por Cleuza Caetano de Oliveira em face do Município de Ji-Paraná.
Via de consequência, extingo o processo com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Revogo a antecipação de tutela anteriormente deferida.
Defiro os benefícios da justiça gratuita.
Sem custas processuais, honorários advocatícios e reexame
necessário, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 e
artigos 11 e 27, da Lei 12.153/09.
Ji-Paraná/RO, data do registro
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7007021-74.2018.8.22.0005
REQUERENTE: CLAUDIO DONIZETE ROLDAO
Advogado do(a) REQUERENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE
ABREU - RO0002792
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
DESPACHO
Compulsando os autos, verifico que a parte requerente apresentou
apenas 01 orçamento para indicar o provável valor gasto na
construção da subestação de energia. Todavia, são necessários
ao menos 03 orçamentos para comparação e fixação do valor a ser
indenizado pela requerida.
Ademais, esclareça a dicotomia entre o endereço indicado na
procuração e o constante na inicial
Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias (art.
321, do CPC/15), juntar aos autos orçamentos de 03 empresas
diferentes dos materiais para construção de subestação de energia,
sob pena de indeferimento da inicial (art. 485, I, CPC/15).
Com a resposta ou transcurso do prazo, retornem os autos
conclusos.
Ji-Paraná/RO, data do registro
Maximiliano Darcy David Deitos
Juiz de Direito
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1ª VARA CÍVEL
1º Cartório Cível
Juiz de Direito: Dr. Haruo Mizusaki
Diretora de Cartório: Maria Luzinete Correia da Mata
Proc.: 0239278-11.2009.8.22.0005
Ação:Monitória
Requerente:Unimed Ji-Paraná Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado:Maria Luiza de Almeida (OAB/RO 200-B), Joao Carlos
Veris (OAB/RO 906), Christian Fernandes Rabelo (OAB / RO 333
- B)
Requerido:Ana Karolina Monge Silva Romano Mendonça
Advogado:Mayara Glanzel Bidú (OABRO 4912), Maycon Simoneto
(OAB/RO 7890)
SENTENÇA:
SENTENÇA Vistos. Trata-se de ação monitória proposta por
UNIMED JI-PARANÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de ANA KAROLINA SILVA ROMANO MENDONÇA,
objetivando o recebimento de R$ 1.264,91 (um mil duzentos e
sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), decorrentes da
prestação de serviços médico-hospitalares com valor original de
R$ 987,94 (novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro
centavos).Afirmou que foram infrutíferas as tentativas para
recebimento amigável. Apresentou procuração e documentos.
Apresentou emenda à inicial, retificando o valor da causa (fls. 3034), fixando, esse juízo o valor de R$ 1.090,66 (um mil e noventa
reais e sessenta e seis centavos).Expedida carta de citação à
requerida (fl. 36), retornou infrutífera (fl. 36 e verso).Apresentado
novo endereço pela autora, as cartas para citação retornaram com
assinatura de pessoa diversa da requerida (fls. 40 v. e 41 v.)
Expediu-se carta precatória (fl. 48) pretendendo a intimação da
requerida, contudo, restou novamente infrutífera (fl. 145 v.).A autora
solicitou ao juízo a realização de buscas do endereço da autora via
Infojud e Siel, localizando-se novos endereços (fl. 150).Expediu-se
carta com aviso de recebimento (AR) nos endereços localizados.A
autora comprovou o recolhimento das custas referentes as
consultas realizadas (fl. 159).A requerida manifestou-se nos autos,
apresentando procuração, embargos à ação monitória com pedido
de reconvenção e outros documentos (fls. 163-214).Intimada a
autora quanto aos embargos, decorreu o prazo sem manifestação
(fl. 214 v.). É o relatório. DECIDO. Diante da manifestação da parte
requerida, deve-se levar em consideração a título de defesa, os
embargos oferecidos por ela, garantindo assim o princípio do
contraditório e da ampla defesa. A embargante juntou à fl. 182,
recibo de pagamento com data de 28/02/2013 no valor de R$
1.000,00 (um mil reais). Na gravação da ligação telefônica efetuada
à autora, a embargante menciona que foi realizada uma
renegociação de débito com a embargada, e mediante o
cumprimento, foi emitido o recibo juntado às fls. 182, o qual
menciona o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e conforme
declarado pela embargante, foi cobrada uma pequena taxa de juros
em razão da renegociação – verifica-se que a dívida inicial era no
valor de R$ 987,94.Ainda na ligação, a atendente da embargada
menciona que o número do contrato informado no recibo
encaminhado à requerida está diferente do inicialmente contratado
em razão de migração de sistema na empresa e informa ainda, que
seria encaminhado novo contrato.As alegações da requerida em
sede de embargos estão devidamente instruídas com os
documentos nos autos, o que ainda mais se confirma com a inércia
da autora em manifestar-se dos termos dos embargos.Nas
gravações que junta aos autos, a autora informa que quitou a dívida
no ano de 2013, e a ação monitória foi protocolada em setembro de
2009, denota-se portanto, que o débito foi quitado no curso da
ação, o que torna, agora, inexigíveis os boletos bancários objetos
da ação monitória, não devendo, portanto, serem constituídos de
título executivo, pois ausente a exigibilidade.Foi realizado o
pagamento da dívida, portanto, nos termos do §2º do artigo 701,
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não há que ser constituído o título executivo judicial.Em sede de
reconvenção, a embargante postula a condenação da embargada
a repetição do indébito e danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). A esse respeito, o artigo 42, parágrafo único do
CDC, prevê:O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito
à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável. Depreende-se do artigo colacionado
que, será devida a repetição do indébito na hipótese em que o
consumidor PAGAR em excesso mediante uma cobrança indevida.
Nesse sentido, é o entendimento dos tribunais: Ementa: APELAÇÃO
CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO
DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ. DANO MORAL E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO IMPROCEDENTES. SENTENÇA
MANTIDA. - Existência de inscrição prévia válida em nome da
apelante, aplicabilidade da Súmula 385, do STJ. Dano moral
afastado - Não basta apenas a ocorrência da cobrança indevida
por parte do fornecedor para que venha a existir o direito à repetição
do indébito, é necessário, também e indispensavelmente, o
pagamento indevido pelo consumidor. APELO NEGADO. (Apelação
Cível Nº 70063119069, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em
26/02/2015). Contudo, verifica-se que, embora a ação tenha
prosseguido após a realização do pagamento na via administrativa,
a requerida / embargante, realizou o pagamento somente da
quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) no ano de 2013 mediante
acordo de renegociação realizado administrativamente entre as
partes e não realizou nenhum pagamento em valor superior ao
devido.Desse modo, incabível o pedido de repetição de indébito
formulado pela embargante.Quanto ao pedido de indenização por
danos morais, também entende-se não ser o caso de condenação,
tendo em vista que, à época do ajuizamento da ação o débito ainda
não havia sido quitado pela requerida, e portanto, plenamente
exigível.A ação tramitou por longo tempo sem completar a relação
processual ante a ausência de citação da requerida, a qual
apresentou-se nos autos e logo em seguida opôs embargos à
monitória. Assim, sequer houve a constituição do título executivo
para promover atos executórios, não agindo a embargada de
maneira ilícita.A embargante também não informou ter sofrido
efetivamente qualquer dano de ordem moral, não sendo o presente
caso, passível a configurar dano presumido. Nesse sentido é o
entendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia:Apelação.
Revisional de contrato. Tarifas de abertura de crédito e serviços de
terceiros. Repetição do indébito. Dano moral. Ressarcimento de
honorários contratuais. É legítima a cobrança da tarifa de abertura
de crédito ou de cadastro no início do relacionamento, desde que
expressamente prevista no contrato bancário por meio da “Tarifa
de Cadastro”. É abusiva a cobrança dos valores relativos a “Serviços
de Terceiros”, apesar de existir expressamente no contrato, em
razão de seu fato gerador ser desconhecido pelo consumidor. O
valor da tarifa declarada indevida deve ser restituído na forma
simples, porque ausente a má-fé, efetuando-se a devida
compensação no saldo devedor do contrato de financiamento ou a
devolução do valor correspondente. Conforme precedente do
Superior Tribunal de Justiça e desta corte, não é cabível a
condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais
despendidos pela parte vencedora. O exercício do direito de ação,
constitucionalmente garantido, por si, não constitui ilícito capaz de
ensejar danos indenizáveis. A simples cobrança de tarifas
declaradas ilegais não é capaz de ensejar indenização por danos
morais. O desconto ou a cobrança indevida de valores não ensejam,
de forma in re ipsa, o dano moral, sendo necessário, além da
ilicitude da conduta, que desta advenha, como efeito, o dano.
Apelação, Processo nº 0005185-08.2015.822.0001, Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do
Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 09/05/2018.
Assim, não há que prosperar os pedidos formulados pela
embargante em sede de reconvenção.Posto isso, JULGO
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PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS À MONITÓRIA
para reconhecer a quitação da dívida referente ao crédito
consubstanciado nos boletos bancários que constam como cedente
Unimed Ji-Paraná Coop Trab Médico, sacado Ana Karolina Monge
Silva Romano Mendonça, nosso número 8200117833 e
8200120438, referentes a prestação de serviços médicos
hospitalares. Contudo, improcedentes os pedidos realizados em
sede de reconvenção. Ante a quitação do débito, JULGO
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AÇÃO MONITÓRIA,
decretando a extinção do processo com resolução de MÉRITO nos
termos do artigo 487, I do CPC.Recolha-se a ordem para citação e
pagamento determinada à fl. 35.Condeno a parte requerente/
embargada nos ônus de sucumbência, fixando os honorários
advocatícios em 20% sob o valor da causa, nos termos do artigo 85
§2º do CPC. Havendo recurso de apelação, intime-se a parte
recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Em
seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
de Rondônia, independentemente de novo ato por este juízo.
Certificado o trânsito em julgado, notifique-se a autora para, no
prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, sob
pena de protesto e inscrição em dívida ativa, nos termos o artigo 35
e §1º da Lei 3.896/16 – Regimento de Custas.SENTENÇA registrada
e partes intimadas via SAP.Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.
Haruo Mizusaki Juiz de Direito
Proc.: 0004477-77.2014.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Ana Almeida Brito
Advogado:Marcelo Peres Balestra (OAB/RO 4650)
Requerido:Inss - Instituto Nacional de Seguro Social
DESPACHO:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. 1. Trata-se a presente, de
ação acidentária, e nesse aspecto, quanto ao pagamento dos
honorários devidos em razão do exame pericial já realizado nos
autos (fls. 69-75), a Lei 8.620/93, em seu artigo 8º, §2º, determina
que, em se tratando de ação acidentária, incumbe ao INSS
antecipar os honorários periciais, vejamos: “O INSS antecipará
os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho”. 2.
Nesse sentido, é o entendimento dos tribunais, conforme segue:
A parte autora de ação acidentária está isenta do pagamento
da sucumbência, conceito esse que abrange o pagamento
dos honorários periciais antecipados pelo INSS. (TJSP, APL
0003503-66.2009.8.26.0114, Rel. Valdecir José do Nascimento, 16ª
Câmara de Direito Público, j. 28/04/2015).[...] A Lei n. 8620/93, em
seu artigo 8º, §2º, traz expressamente a obrigação do INSS adiantar
os honorários periciais nas ações que envolvam acidente de trabalho.
(TJMS, AI 1414612-26.2015.8.12.0000, Rel. Des. Sérgio Fernandes
Martins, 1ª Câmara Cível, j. 22/03/2016).Consoante jurisprudência
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Estado deve
arcar com o pagamento dos honorários periciais se estes são
provenientes de demanda em que a parte vencida for beneficiária
da assistência judiciária gratuita. Tal orientação, entretanto, não é
aplicável ao caso concreto, pois ao postulante de ação acidentária
é atribuível a isenção do pagamento de quaisquer custas e verbas
relativas à sucumbência, prevista no parágrafo único do art. 129
da Lei n. 8.213/91. (TJSC, AC 0004712-56.2012.8.24.0038, Rel.
Ronei Danielli, 3ª Câmara de Direito Público, j. 08/08/2017).
Apelação. Previdenciário. Restabelecimento de auxílio-doença e
conversão em aposentadoria por invalidez. Insuficiência de prova.
Ausência de perícia técnica. Nulidade da SENTENÇA. Retorno dos
autos à origem. De acordo com o §2º do art. 8º da Lei 8.620/93,
em se tratando de ação acidentária, incumbe ao INSS antecipar o
pagamento dos honorários periciais. Consoante o artigo 129 da Lei
8.213/91, nos litígios relativos a acidentes do trabalho, o segurado
está isento de pagar custas e verbas relativas à sucumbência,
nestas inclusos, como é sabido, os honorários periciais. É evidente
o prejuízo suportado pela parte quando o magistrado deixa de
determinar a produção de prova pericial imprescindível para a
solução do litígio. O laudo particular não substitui perícia médica

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

judicial, pois é ela imprescindível para avaliar o quadro clínico
do postulante de benefício previdenciário, devendo, por isso, ser
subscrita por profissional de confiança do Juízo e equidistante
das partes. Caracteriza error in procedendo e inquina de nulidade
SENTENÇA proferida a opção de afastar a produção de prova
médica em razão do não pagamento de honorários pelo INSS. Ao
julgador incumbe, na direção do processo e quando imprescindível
para a solução do litígio, determinar a produção de prova técnica.
Em sítio de ação previdenciária, é cabível a fixação de multa diária
para compelir o INSS a depositar o valor da verba honorária relativa
a perícia médica. Apelo provido. Apelação, Processo nº 000405216.2015.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª
Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa,
Data de julgamento: 23/04/2018.3. Portanto, os honorários periciais
fixados às fls. 50 e 64 deverão ser custeados pelo requerido, o qual
deverá depositar a quantia indicada às fls. 50 na conta bancária
do perito, apresentada na mesma página, bem como, depositar
a quantia indicada às fls. 64 na conta informada às fls. 69, e
comprovar os respectivos depósitos no prazo de 15 (quinze) dias
sob pena de sequestro. 4. Já decorrido o prazo para manifestação
quanto ao laudo pericial, intimem-se as partes para, no prazo de
15 dias, indicarem as provas que pretendem produzir, justificando
a sua utilidade e pertinência. 5. Caso requeiram a produção de
prova testemunhal, no mesmo prazo deverão indicar nome,
endereço e qualificação completa das testemunhas, observado o
limite legal, bem como, se comparecerão à audiência de instrução
independentemente de intimação.6. Nada sendo requerido,
venham os autos conclusos para SENTENÇA, caso contrário, para
DESPACHO de designação de audiência de instrução.SERVE A
PRESENTE DE CARTA / MANDADO / OFÍCIOJi-Paraná-RO, 30
de julho de 2018.Haruo Mizusaki Juiz de Direito
Proc.: 0006525-43.2013.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Inacia Maria de Santana
Advogado:Geneci Alves Apolinario (OAB/RO 1007)
Requerido:Inss - Instituto Nacional de Seguro Social
DESPACHO:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. A SENTENÇA de fls. 67-69
determinou que “os honorários do perito, no valor de R$ 600,00,
deverão ser pagos pela Justiça Federal”, contudo, trata-se a
presente, de ação acidentária e nesse aspecto, a Lei 8.620/93,
em seu artigo 8º, §2º, determina que, em se tratando de ação
acidentária, incumbe ao INSS antecipar os honorários periciais,
vejamos: “O INSS antecipará os honorários periciais nas ações
de acidente do trabalho”. Nesse sentido, é o entendimento dos
tribunais, conforme segue: A parte autora de ação acidentária está
isenta do pagamento da sucumbência, conceito esse que abrange
o pagamento dos honorários periciais antecipados pelo INSS.
(TJSP, APL 0003503-66.2009.8.26.0114, Rel. Valdecir José do
Nascimento, 16ª Câmara de Direito Público, j. 28/04/2015).[...] A Lei
n. 8620/93, em seu artigo 8º, §2º, traz expressamente a obrigação
do INSS adiantar os honorários periciais nas ações que envolvam
acidente de trabalho. (TJMS, AI 1414612-26.2015.8.12.0000, Rel.
Des. Sérgio Fernandes Martins, 1ª Câmara Cível, j. 22/03/2016).
Apelação. Previdenciário. Restabelecimento de auxílio-doença e
conversão em aposentadoria por invalidez. Insuficiência de prova.
Ausência de perícia técnica. Nulidade da SENTENÇA. Retorno dos
autos à origem. De acordo com o §2º do art. 8º da Lei 8.620/93,
em se tratando de ação acidentária, incumbe ao INSS antecipar o
pagamento dos honorários periciais. Consoante o artigo 129 da Lei
8.213/91, nos litígios relativos a acidentes do trabalho, o segurado
está isento de pagar custas e verbas relativas à sucumbência,
nestas inclusos, como é sabido, os honorários periciais. É evidente
o prejuízo suportado pela parte quando o magistrado deixa de
determinar a produção de prova pericial imprescindível para a
solução do litígio. O laudo particular não substitui perícia médica
judicial, pois é ela imprescindível para avaliar o quadro clínico
do postulante de benefício previdenciário, devendo, por isso, ser
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subscrita por profissional de confiança do Juízo e equidistante
das partes. Caracteriza error in procedendo e inquina de nulidade
SENTENÇA proferida a opção de afastar a produção de prova
médica em razão do não pagamento de honorários pelo INSS. Ao
julgador incumbe, na direção do processo e quando imprescindível
para a solução do litígio, determinar a produção de prova técnica.
Em sítio de ação previdenciária, é cabível a fixação de multa diária
para compelir o INSS a depositar o valor da verba honorária relativa
a perícia médica. Apelo provido. Apelação, Processo nº 000405216.2015.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª
Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa,
Data de julgamento: 23/04/2018.Ante o exposto, retifico os termos
da SENTENÇA de fls. 67-68, determinando que os honorários
periciais sejam custeados pelo requerido, o qual deverá depositar
judicialmente o valor correspondente aos honorários periciais, que
conforme fixados na SENTENÇA, totalizam R$ 600,00 (seiscentos
reais), devendo comprovar o depósito no prazo de 15 (quinze) dias
sob pena de sequestro. Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.Haruo
Mizusaki Juiz de Direito
Proc.: 0010713-50.2011.8.22.0005
Ação:Usucapião
Requerente:Gidalvio Marques Freire, Marlene Aparecida da Silva
Marques
Advogado:Neumayer Pereira de Souza (OAB/RO 1537)
Requerido:Espólio de Messias Jaconi, Ismael Tavares Jaconi,
Idilene Jacone Crisostomo, Iris Jacones da Silveira, Ilson Jaconi,
Ivaneide Jacone Mendes, Iraneide Jacone Mendes, Ivânia Jacone
Mendes Galhardo, Ivanete Jaconi Mendes Gomes, Iduardo Jaconi
DESPACHO:
Vistos. 1. Determinadas as diligências de fls. 129-130, verifico
que, ainda não foram cumpridas as citações das requeridas: IRIS
JACONI DA SILVEIRA, JÉSSICA DIOMENA JACONE MACÊDO,
IVANIA JACONI MENDES e IVANETE JACONI MENDES. 2.
Intime-se o autor para proceder e comprovar nos autos no prazo de
15 (quinze) dias, a distribuição de Carta Precatória para intimação
das partes que residem em outra comarca.3. Quanto a requerida
IRIS JACONI DA SILVEIRA, expeça-se MANDADO de intimação
no endereço: Rua Idelfonso Martins Silva, nº 2039, Bairro Nova
Brasília, Ji-Paraná/RO, para, caso queira, responder à presente
ação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do
Código de Processo Civil.SERVE O PRESENTE DE ORDEM /
CARTA / MANDADO Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.Haruo
Mizusaki Juiz de Direito
Proc.: 0011913-58.2012.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Valdirene Geremia
Advogado:Rosimari da Costa Querino Carmo (OAB/RO 2883)
Requerido:Unimed Belo Horizonte
Advogado:Amaro Vinícius Bacinello Ramalho (OAB/RO 3212),
Marcelo Tostes de Castro Maia ( ), Dayanne dos Santos Cavalcante
(RO 1410), Ana Paula Correa da Silveira Gomes (OAB/MG 72370),
Alexandra Silva Segaspini (OAB/RO 2739), Jaime Pedrosa dos
Santos Neto (OAB/RO 4315)
DESPACHO:
Realizadas as diligências pelo juízo a fim de localizar médico perito
apto e atuante nessa comarca para realizar o exame pericial na
parte autora, restaram frustradas. Assim, intime-se a parte autora
para diligenciar na busca de médico especialista em ortopedia,
atuante nessa comarca ou em comarcas vizinhas e que possua
disponibilidade para realização do exame pericial, apresentando os
nomes e contatos no prazo de 10 (dez) dias. Indicado o (s) perito
(s) pela autora, intime-se a requerida para manifestar-se no prazo
de 5 (cinco) dias. SERVE O PRESENTE DE ORDEM / CARTA /
MANDADO Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.Haruo Mizusaki
Juiz de Direito
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Proc.: 0087769-33.2009.8.22.0005
Ação:Usucapião
Requerente:Michelle Natália de Oliveira
Advogado:Fabrine Dantas Chaves (OAB/RO 2278)
Requerido:Cleide Angélica Rocha Meira, Simone Silva Meira,
Tatiana Silva Meira, Raíssa Meira
Advogado:Carlos Frederico Meira Borré (OAB/RO 3010), Carlos
Frederico Meira Borré (OAB/RO 3010), Carlos Frederico Meira
Borré (OAB/RO 3010)
DESPACHO:
DESPACHO Vistos. Intimada para apresentar o endereço dos
confinantes, a autora manifestou-se requerendo a citação por edital
de Alexandro Yaque Mayoir e Emanuel José da Silva. Contudo, a
citação editalícia é a ultima ratio e somente será utilizada quando
esgotados todos os meios de localização da parte, o que não
ocorreu.Quanto a citação do confinante Alexandro Yaque Mayoir, a
certidão de fl. 218 noticia que o mesmo faleceu e era casado com
Maria Leopoldina Frois Yoque, a qual pode ser localizada no seu
local de trabalho, qual seja Escola Janete Claire, localizada na Rua
Joaquim Francisco de Oliveira, nº 2809, Bairro JK, CEP 76909762, Ji-Paraná/RO.Assim, a autora deverá averiguar o falecimento
do requerido, habilitando-se seus herdeiros com qualificação para
citação.Quanto ao confinante Emanuel José da Silva, a certidão de
fl. 218 informou o telefone de contato do mesmo, devendo a autora
diligenciar na busca do seu atual endereço a fim de possibilitar a
citação. Informado que o confinante Aldacci Calleto, encontra-se
recluso no Presídio de Ouro Preto D´ Oeste, localizado na Rua
Padre Adolfo Rhol, Bairro Bandeirantes, CEP 76.920-000, expeçase carta precatória procedendo sua citação para, caso queira,
ofereça defesa nos presentes autos.Intime-se a autora com prazo
de 15 (quinze) dias.SERVE O PRESENTE DE ORDEM/ CARTA/
MANDADO Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.Haruo Mizusaki
Juiz de Direito
Proc.: 0008366-05.2015.8.22.0005
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Demelson Basto
Advogado:Defensor Público ( 111111)
Requerido:Messias Azevedo de Jesus, Maria Aparecida Taborda,
Município de Ji-Paraná RO
DESPACHO:
Vistos. Retifique-se os polos da presente ação, fazendo constar
como requerente o Município de Ji-Paraná e como requerido
Demelson Basto. Exclua-se as outras partes já que não ingressaram
na fase de cumprimento de SENTENÇA.O Município de Ji-Paraná
junta aos autos documento demonstrando que o requerido é
proprietário de um imóvel urbano com casa de construção em
madeira (fl. 73). Contudo, tal propriedade não indica, por si só,
que a parte não mais se encontra em situação de hipossuficiência
financeira, conforme determinado comprovação à fl. 70, vez que,
somente nessa hipótese deverá responder pelo débito que se
executa.Assim, intime-se o Município de Ji-Paraná para, no prazo
de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão
da gratuidade da justiça.SERVE O PRESENTE DE CARTA /
MANDADO / OFÍCIOJi-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.Haruo
Mizusaki Juiz de Direito
Proc.: 0008969-78.2015.8.22.0005
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Publica do Municipio de Ji Parana Ro
Advogado:Procurador Municipal ( )
Executado:Orlando Alves Trindade
DECISÃO:
Suspendo o andamento pelo prazo de 120 (cento vinte dias).
Expirado o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para
manifestar-se em 10 (dez) dias dando seguimento ao processo sob
pena de suspensão na forma do art. 40, §2º, da Lei n. 6.830/80.Int.
Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.Haruo Mizusaki Juiz de Direito

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

440

Proc.: 0001893-37.2014.8.22.0005
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Publica do Municipio de Ji Parana Ro
Advogado:Procurador do Municipio de Ji Paraná ( )
Executado:Pedro Leite da Silva, Marta Freire da Silva Cardoso
Andrade
DESPACHO:
O Exequente postula à fl. 65 a realização de penhora via BACENJUD,
contudo, ao que se refere ao executado Pedro Leite da Silva, verificase que não há nos autos sua qualificação, não indicando número do
seu CPF ou RG, informação essa, indispensável para possibilitar
a consulta de valores.Assim, intime-se o exequente para, no prazo
de 15 (quinze) dias, informar nos autos a qualificação do primeiro
executado, bem como, o valor total da dívida atualizada.SERVE O
PRESENTE DE CARTA / MANDADO / OFÍCIOJi-Paraná-RO, 30
de julho de 2018.Haruo Mizusaki Juiz de Direito
Proc.: 0004716-18.2013.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Jean Carlos Porto Paro
Advogado:Flademir Raimundo de Carvalho Avelino (OAB/ RO
2245), Hudson da Costa Pereira (OAB/RO 6084)
Requerido:VISA do Brasil Empreendimentos Ltda, BB
Administradora de Cartões de Crédito S/A
Advogado:Hianara de Marilac Braga Ocampo (OAB/RO 4783),
José Theodoro Alves de Araújo (OAB/SP 15.349), Andréia Alves
da Silva Bolson (OAB/RO 4608), Wagner da Cruz Mendes ( 6081RO), Rafael Sganzerla Durand (OAB/RR 387-A)
DESPACHO:
Vistos.A requerida depositou em juízo os valores concernentes à
condenação, os quais foram levantados pela parte autora e não
se manifestou a respeito do prosseguimento da ação. As custas
finais foram devidamente quitadas (fls. 313-314 e 317).Cumpridas
as obrigações pela requerida, verifico que não há mais nada a ser
perseguido nos autos, de modo que julgo extinto o processo, com
fundamento no art. 924, II, do CPC. Dispensado o prazo recursal,
arquivem-se imediatamente.P.R.I.Ji-Paraná-RO, 30 de julho de
2018.Haruo Mizusaki Juiz de Direito
Proc.: 0051330-23.2009.8.22.0005
Ação:Execução Fiscal
Interessado (Parte A:Fazenda Pública do Município de Ji-paraná Ro, Ademilson Ramos
Advogado:Jackson Felberk de Almeida (OAB/RO 982), Antonio
Fraccaro (RO 1941)
Executado:Laercio Teixeira e Outros
DESPACHO:
O processo foi extinto pelo pagamento (fl. 148) e não houve
interposição de recurso pelas partes. Considerando que a petição de
fl. 149 foi juntada aos autos por equívoco conforme a manifestação
(fl 152), arquivem-se imediatamente.SERVE O PRESENTE DE
CARTA / MANDADO / OFÍCIO.Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.
Haruo Mizusaki Juiz de Direito
Proc.: 0154412-07.2008.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Amadeus Lopes Rodrigues
Advogado:Claudionor Raimundo da Silva (OAB/RO 1044), Leonirto
Rodrigues dos Santos (OAB/RO 851)
Requerido:Belarmino Neto Rodrigues, José Osmar Rodrigues,
Antônia Valdira Rodrigues, Osmarina Lopes Rodrigues, Maria
Lopes Rodrigues Ferreira
Advogado:Tatiana Oliveira de Lima ( 3990-RO), Laura Canuto
Porto (OAB/RO 3745)
DESPACHO:
Intimem-se as partes dos ofícios juntados aos autos (fls. 195-204).
Não havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquivemse os autos. SERVE O PRESENTE DE CARTA / MANDADO /
OFÍCIOJi-Paraná-RO, sexta-feira, 22 de junho de 2018.Haruo
Mizusaki Juiz de Direito
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Proc.: 0008571-05.2013.8.22.0005
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Lindolfo Caetano Rodrigues.
Advogado:João Bosco Fagundes Junior (OAB / RO 6.148)
Executado:Supermercado Gobbi Ltda.
Advogado:Dilma Lira Porto Botton (AM 627-A)
DESPACHO:
Intime-se o autor para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se
do retorno da carta precatória (fls.145-154), dando prosseguimento
ao feito sob pena de extinção.SERVE O PRESENTE DE CARTA
/ MANDADO / OFÍCIOJi-Paraná-RO, sexta-feira, 22 de junho de
2018.Haruo Mizusaki Juiz de Direito
Proc.: 0012027-60.2013.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Willame Soares Lima
Advogado:Ilson Jaconi Junior (OAB/RO 5643)
Requerido:Adilson de Oliveira Silva
SENTENÇA:
SENTENÇA O autor foi intimado via Diário Eletrônico para
promover a publicação do edital em jornal de grande circulação
(fl. 77), contudo, não se manifestou. Assim, repetiu-se a intimação
por carta, a qual recebeu pessoalmente (fl. 79 v.), mas manteve-se
inerte.É o relatório. DECIDO.Diante da ausência de cumprimento
de requisito básico para o prosseguimento da ação pela parte
autora, qual seja, promoção de atos e diligências que lhe incumbir
e não apresentada justificativa, o feito não poderá prosseguir.
Ante o exposto, comprovada nos autos a desídia da requerente,
julgo extinto o processo sem resolução de MÉRITO, nos termos
do art. 485, III do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao
recolhimento das custas processuais. Certificado o trânsito em
julgado, notifique-se para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher
as custas processuais, sob pena de protesto e inscrição em dívida
ativa, nos termos o artigo 35 e §1º da Lei 3.896/16 – Regimento
de Custas.Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
SENTENÇA registrada e publicada via SAP.SERVE O PRESENTE
DE CARTA / MANDADO / OFÍCIOJi-Paraná-RO, 30 de julho de
2018.Haruo Mizusaki Juiz de Direito
Proc.: 0008528-34.2014.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Valter Bresolim Me
Advogado:Karine Mezzaroba (OAB / RO 6054), Ana Carolina
Siqueira Barros de Melo (OAB/RO 7794)
Requerido:A Arte Casa
Advogado:Defensor Publico (RO. 000.)
SENTENÇA:
SENTENÇA A parte autora peticiona à fl. 72 manifestando
desistência da ação.É o Relato. DECIDO.Diante do pedido de
desistência pelo prosseguimento do feito pela parte autora, decreto
a extinção do processo sem resolução do MÉRITO, nos termos
do art. 485, VIII do CPC, dispensado o prazo recursal.Sem ônus e
transitada em julgado nesta data, ante a preclusão lógica, prevista
no art. 1000, parágrafo único do CPC e, intimadas as partes,
arquive-se imediatamente.Custas pelo autor, contudo, ante a
concessão de benefícios da justiça gratuita, (fl. 30), fica suspensa
a exigibilidade nos termos do artigo 98 § 3º do CPCSENTENÇA
registrada e publicada pelo Pje.Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.
Haruo Mizusaki Juiz de Direito
Proc.: 0045470-41.2009.8.22.0005
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Joscelito Machado da Costa
Advogado:Marcelo Cantarella da Silva (OAB/RO 558)
Executado:Cooperativa Mista dos Taxistas de Ji-Paraná Ltda
Advogado:Jackson Júnior de Souza (OAB/RO 3695), Yuri Robert
Rabelo Antunes (OAB/RO 4584)

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

441

DECISÃO:
Defiro o pedido de fl. 224. Suspenda-se os autos pelo prazo de 90
(noventa) dias. Expirado o prazo, o autor, independentemente de
intimação, deverá manifestar-se quanto ao seguimento da ação no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.Ji-Paraná-RO, 30 de
julho de 2018.Haruo Mizusaki Juiz de Direito
Proc.: 0001561-70.2014.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Claudinei Lanza Franco
Advogado:Geneci Alves Apolinario (RO 1007)
Requerido:Tim Celular
Advogado:Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/MG 76696), Daniel
Penha de Oliveira (OAB/MG 87318), Rubens Gaspar Serra (OAB/
SP 119.859)
DESPACHO:
Vistos.Encaminhem-se os autos ao contador judicial a fim de
verificar se os valores depositados à fl. 115 estão de acordo ao valor
da condenação imposta na SENTENÇA de fls. 56-61 e caso haja
divergências, informe o valor correto.Após, retornem conclusos.
SERVE O PRESENTE DE CARTA / MANDADO / OFÍCIOJi-ParanáRO, 30 de julho de 2018.Haruo Mizusaki Juiz de Direito
Maria Luzinete Correia da Mata
Diretora de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7001592-29.2018.8.22.0005
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
Data da Distribuição: 27/02/2018 20:04:51
Requerente: RONALDO BATISTA ALEXANDRE
Advogados do(a) IMPETRANTE: IRVANDRO ALVES DA SILVA
- RO0005662, NAILSON NANDO OLIVEIRA DE SANTANA RO0002634
Requerido: MUNICIPIO DE JI-PARANA e outros
Advogado do(a) IMPETRADO:
Advogado do(a) IMPETRADO:
SENTENÇA
Trata-se MANDADO de Segurança impetrado por RONALDO
BATISTA ALEXANDRE em face de JESUALDO PIRES, em relação
a ato praticado pelo prefeito do Município de Ji-Paraná/RO.
Relata o impetrante que foi notificado, no dia 30/01/2018, para
responder um questionário com 11 (onze) perguntas e, no dia
08/02/2018, solicitou pedido de prorrogação de prazo, pois não
estava de posse dos relatórios dos grupos de trabalho, documentos
imprescindíveis para sua defesa. Sobreveio DECISÃO da
Comissão de Tomadas de Contas Especial decidindo que o prazo
findaria em 26/02/2018, e não como solicitado, o qual finalizaria em
28/02/2018.
Afirma que o cerne da questão reside no fato de que não pôde
fazer o levantamento de informações cruciais para sua defesa
administrativa, tampouco seu prazo naquela seara foi obedecido.
Ao final, pede concessão de liminar para expedição de MANDADO
que determine que a autoridade impetrada disponibilize, de forma
digital, neste juízo os conteúdos dos relatórios oriundos dos trabalhos
realizados pelas equipes nomeadas na época em questão, bem
como após a juntada dos referidos relatórios, a oportunização da
dilação de prazo de 30 dias para que o impetrante apresente sua
defesa nos autos do processo administrativo, e, no MÉRITO, seja
concedida definitivamente a segurança pleiteada, no sentido de
manter a liminar concedida, bem como a notificação da impetrada.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
O MANDADO de segurança é um remédio constitucional amparado
pela Constituição Federal e cabível nas seguintes hipóteses;
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
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à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXIX - conceder-se-á MANDADO de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou
“habeasdata”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso
de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público;
E pela Lei n. 12.016/9;
Art. 1º Conceder-se-á MANDADO de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de
sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam
quais forem as funções que exerça.
O objetivo, na forma comissiva ou omissiva, no MANDADO de
segurança é atacar o ato judicial ou administrativo (ato coator)
atribuído por autoridade pública ou particular que exerce função
delegada do Estado (Súm. 510, STF) que viole direito líquido e
certo.
A redação da lei em sobre o direito líquido e certo se faz ante
atos comissivos ou omissivos, conforme o doutrinador Uderico
Pires dos Santos (O MANDADO de Segurança na Doutrina e na
Jurisprudência, Ed. Forense, 3ªed., 1985, pag. 125):
“Nota 10 – O MANDADO de segurança tanto atua como remédio
eficaz ao combate das ilegalidades levadas a efeito pela autoridade
por atos comissivos, como omissivos. A omissão constitui, como
se sabe, inegável fórmula de postergação; assim, quem retarda
o reconhecimento de um direito a posterga, comete arbítrio e
aceno de violência que ensejam reparação pelo writ. De sorte
que, se a autoridade coatora tem o dever legal de se manifestar
sobre a pretensão que lhe é apresentada e o não faz, ou retarda
propositalmente o seu pronunciamento, a falta de cumprimento
desse dever erige-se em ilegalidade funcional do poder público,
por isso que representa obstáculo ao exercício do direito, embora
o ato omissivo possa não ser, prima facie, um ato propriamente
negativo ou restritivo. Nesse caso, a função do mandamus será a
de compelir, por via indireta, a autoridade a se definir, prestando o
fato ou dele se abstendo”
Assim, quatro requisitos essenciais do MANDADO de segurança:
a) ato omissivo ou comissivo da autoridade pública ou do particular
que exercer função delegada; b) ato ilegal ou abusivo; c) lesão ou
ameaça de lesão a direito; d) caráter subsidiário, proteção ao direito
líquido e certo não amparado por outras ações constitucionais.
O impetrante aponta como autoridade coatora o Prefeito do
Município de Ji-Paraná/Rondônia, sob o argumento de não
ter disponibilizado os conteúdos dos relatórios realizados pela
comissão o qual pertencia, entretanto, inexiste documento nos
autos comprovando do suposto ato coator omissivo ou comissivo
praticado pelo prefeito. É necessário comprovar a suposta violação
de direito líquido e certo visto tratar de ação mandamental que
dispensa dilação probatória.
Portanto, somente a juntada da portaria que dispõe sobre a
notificação para prestar esclarecimentos e nenhum documento
comprovando a negativa da autoridade coatora, outra medida não
há senão negar o pedido inicial por inexistir ato coator ou omissão
violadora de direito líquido e certo praticados pelo Secretário da
Educação, os quais são requisitos necessários para o cabimento
da via eleita.
A jurisprudência segue nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DEFICIÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE
CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR. A insuficiência do
lastro probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as
particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se
exige demonstração de direito líquido e certo. Agravo regimental
conhecido e não provido. (STF, Processo MS 32847 SP, relator(a)
Min. ROSA WEBER, Julgamento 09/12/2014).
Agravo regimental em MANDADO de segurança. Ato do CNJ.
Ilegitimidade passiva da Presidência do TJPA. Decadência.
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Ausência de prova do ato coator. Impossibilidade de dilação
probatória em MANDADO de segurança. Agravo regimental não
provido. 1. A atuação da autoridade tida como 2ª impetrante limitouse à execução de determinação emanada do Conselho Nacional de
Justiça, o que exclui sua legitimidade passiva ad causam no feito. 2.
O termo a quo para efeito de contagem do prazo decadencial para
impetrar MANDADO de segurança é o da ciência pelo interessado
da prática do ato inquinado de ilegal. O presente MANDADO de
segurança fora impetrado mais de 10 (dez) dias após o término
do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/09. 3. O
MANDADO de segurança exige a comprovação de plano do quanto
alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação
probatória incidental nessa via processual. Agravo regimental
não provido. (STF, Processo MS 31385 DF, Relator(a) Min. DIAS
TOFFOLI, Julgamento 28/10/2014).
Nesse contexto, analisando os fatos e elementos probatórios,
o pedido demanda dilação probatória, não sendo possível sua
resolução via MANDADO de segurança.
Assim, não demonstrado a existência de direito líquido e certo e,
ainda, tendo em mira o parecer ministerial de ID 17821061, cujos
fundamentos também adoto como razão de decidir, o pedido do
impetrante não merece acolhimento.
Por tais razões, não DENEGO a segurança postulada.
Custas pelo autor, sem honorários, com fundamento no art. 25 da
Lei 12.016/09.
DECISÃO não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art.
14, §1º, da Lei n. 12.016/09.
Transitada em julgado e cumpridos os atos de praxe, arquivem-se.
SENTENÇA registrada e publicada automaticamente pelo PJE.
Ji-Paraná, 20 de Julho de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7002377-88.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JONATAS LUIZ DA SILVA SALES
Advogados do(a) AUTOR: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE
ALMEIDA - RO0005174, ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA
- RO0007495, ANDREIA ALVES TEIXEIRA - RO6780
RÉU: BANCO BRADESCO SA
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus Advogados intimada para, no
prazo de 15 dias, querendo, impugnar a Contestação.
Ji-Paraná, 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279 Número do Processo: 700764157.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Requerente(s):
Nome: AUGUSTO DOMINGOS NETO
Endereço: Avenida Gabriel Vieira de Melo, 1991, Novo Ji-Paraná,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-540
Advogado: SYRNE LIMA FELBERK DE ALMEIDA OAB: RO0003186
Endereço: desconhecido
Requerido(s):
RÉU: ROYVANE FERNANDES NUNES
Valor da Causa: R$ 52.670,31
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DESPACHO
Avoco os autos para readequação da pauta de audiência.
Considerando a participação deste magistrado em evento
promovido pela Escola da Magistratura, redesigno a audiência para
27 de setembro de 2018, às 09 horas, nesta sala de audiência.
Intimem-se.
Cumpra-se e expeça-se o necessário.
Ji-Paraná, 20 de julho de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279 EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 20 dias
Número do Processo: 7005971-81.2016.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente(s):
Nome: ROYAL COMBUSTIVEIS LTDA
Advogado: IZABEL CRISTINA PEREIRA GONCALVES OAB:
RO0004498 Endereço: desconhecido Advogado: AMANDA
JESSICA DA SILVA MATOS OAB: RO8072 Endereço: ARACAJU,
2007, NOVA BRASILIA, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-527
Requerido(s):
EXECUTADO: ALINE CRISTINA PITTA DANTAS
INTIMAÇÃO DE: EXECUTADO: ALINE CRISTINA PITTA DANTAS,
atualmente em lugar incerto e não sabido.
O Doutor Haruo Mizusaki, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta
Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na forma da Lei, etc...
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para se
manifestar quanto ao bloqueio de valores realizado, nos termos do
artigo 116 das Diretrizes Gerais Judiciais - CG/TJRO e do artigo
854 do Código de Processo Civil (CPC), com resultado positivo, no
valor de R$ 594,34.
ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo de 05
dias, fica convertido o bloqueio em penhora. Na sequência, nada
requerido, em 15 dias, o valor será liberado em favor da parte
exequente.
Ji-Paraná, 24 de julho de 2018.
Maria Luzinete Correia da Mata
Diretora de Cartório
Autorizada – Portaria 003/2009/GAB/1ªVCRPC
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7002723-39.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ERNANI RODRIGUES CRUZ
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON LUIZ RODRIGUES CRUZ
- SP160992
EXECUTADO: COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E
HOSPITALARES - COOPMEDH
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCIA REGINA BARBISAN DE
SOUZA - RO0002031
INTIMAÇÃO
Fica a parte exequente, por meio de seus advogados, no prazo
de 10 dias, intimada acerca da expedição da CERTIDÃO ID.n.
20104064, bem como intimado a comunicar ao juízo as averbações
efetivadas nos termos do art. 828, §1º do CPC.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279 Número do Processo: 700628726.2018.8.22.0005
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Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
Requerente(s):
Nome: JOSE JACINTO SOBRINHO
Endereço: Rua José de Alencar, 1278, Térreo, Primavera, JiParaná - RO - CEP: 76914-852
Advogado: RODRIGO LAZARO NEVES OAB: RO0003996
Endereço: desconhecido Advogado: JOSE NEVES OAB:
RO00458-A Endereço: Rua Divino Taquari, 2021, - de 1877/1878 a
2207/2208, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-452
Requerido(s):
REQUERIDO: DEJAIR ANUNCIAÇÃO DA SILVA localizado na
Rua José de Alencar, nº 1278, Bairro Primavera, Ji-Paraná-RO.,
CEP 76.914.852
Valor da Causa: R$ 50.000,00
DECISÃO
JOSÉ JACINTO SOBRINHO qualificado na inicial, propôs a
presente ação de reintegração de posse com indenização por
perdas e danos com pedido liminar em face de Dejair Anunciação
da Silva.
Em suma, o autor alega ser proprietário do imóvel localizado na Rua
José de Alencar, nº 1278, Bairro Primavera, município de Ji-ParanáRO., com área de 300,00 (trezentos metros quadrados), tendo como
benfeitoria uma casa construída em madeira, cadastrado junto
Prefeitura Municipal de Ji- Paraná sob o nº 000015909, Matrícula
401000570000400.
Contudo, na data de na data de 02.05.2018, o Requerente foi
informado por uma vizinha residente próximo ao imóvel, conhecida
como “Sra. Marina”, que a casa tinha sido invadida na calada da
noite, por pessoa estranha, com arrombamento da porta de madeira
localizada à frente da casa.
Surpreso com a notícia, o Requerente compareceu pessoalmente
no local para constatar a invasão, quando deparou-se com uma
pessoa estranha em seu imóvel, ocasião em que o invasor
argumentou que estava residindo no imóvel em decorrência de
suposta transação de compra e venda efetivada com o Sr. Rogério
Marcos Gonçalves (enteado do Requerente), negando-se a sair
e recusando-se a devolvê-lo ao autor, seu legítimo proprietário,
mantendo, desde então, injustamente a posse do imóvel, em razão
do vício da clandestinidade, o que motivou o registro da Ocorrência
Policial nº 94061/2018, registrada pela 1ª Delegacia de Polícia Civil
- UNISP - Unidade Integrada de Segurança Pública de Ji-ParanáRO.
Requereu a concessão de liminar para reintegração de posse no
imóvel vindicado.
Com a inicial vieram os documentos.
É a síntese. Decido.
O art. 558 do CPC diz que: “Regem o procedimento de manutenção
e de reintegração de posse as normas da seção II deste Capítulo
quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do
esbulho...”.
Refere o DISPOSITIVO sobre o ajuizamento das ações
possessórias no prazo de ano e dia da turbação ou esbulho. Nesse
caso, o procedimento especial das ações possessórias permite
a expedição, de plano, do MANDADO liminar de manutenção ou
reintegração de posse, nos termos do art. 562 do mesmo diploma
legal.
Além da comprovação da turbação antes de ano e dia, devem restar
demonstrados, ainda, os pressupostos dos processos cautelares,
quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
No caso concreto, a documentação que acompanhou a inicial
demonstra a prática da turbação pelo requerido a menos de ano
e dia.
Os documentos também demonstram que os autores são legítimos
possuidores do imóvel em litígio.
Os requisitos necessários à verificação preliminar da posse anterior
exercida pelos requerentes, bem como o esbulho recente cometido
pelo requerido encontram-se presentes.
O art. 562 do CPC em casos deste jaez autoriza a concessão de
liminar sem a oitiva do réu, desde que a inicial esteja devidamente
instruída, como ocorre no caso concreto.
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Por fim, o fumus boni iuris encontra-se presente no fato de o autor
exercer a posse sobre imóvel. O periculum in mora, a seu turno, se
consubstancia nos prejuízos que poderão advir com a permanência
da situação no estado em que se encontra.
PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos constam, com
apoio nos art. 562 e seguintes do CPC, defiro a liminar pleiteada,
reintegrar o autor na posse do imóvel em litígio até o deslinde do
feito, devendo ser expedido, para tanto, o competente MANDADO
de reintegração de posse.
O MANDADO deverá ser cumprido com as cautelas de estilo,
sendo facultado ao Sr. Oficial de Justiça, a requisição de força
policial se necessário for.
Após o cumprimento do MANDADO, cite-se e intime-se a ré à
apresentar contestação no prazo legal, devendo o Sr. Oficial de
Justiça colher sua qualificação completa.
Intime-se e cumpra-se.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO/
CITAÇÃO/OFÍCIO
Ji-Paraná, 26 de julho de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7005586-65.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: LETICIA MENEGUSSI
Endereço: Rua Fernandão, 771, - até 675/676, Dom Bosco, JiParaná - RO - CEP: 76907-782
Advogados do(a) AUTOR: ROBSON FERREIRA PEGO RO0006306, AMANDA JESSICA DA SILVA MATOS - RO8072
Nome: ILGNER SOUZA DA SILVA
Endereço: Rua Júlio Prestes, 745, - de 705 a 909 - lado ímpar,
Riachuelo, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-707
DESPACHO
Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC),
designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 16
DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 8 HORAS E 40 MINUTOS, a ser
realizada no CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS, SALA 1, no prédio do Juizado Especial, localizado
na Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi,
em Ji-Paraná/RO.
Cite-se a parte requerida para conhecimento acerca dos termos da
presente ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência
designada, intimando-a para que compareça ao ato, bem como
para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da audiência de conciliação, sob pena de serem
presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (artigo 344, do CPC).
Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que
compareça à solenidade.
Advirtam-se as partes de que elas deverão comparecer à audiência
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo
34, § 9º, do CPC).
Caso a parte requerida manifeste desinteresse na autocomposição,
deverá formular pedido, na forma e prazo do art. 334, § 5º, do CPC.
Neste caso, o prazo para apresentação de defesa começará a fluir
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, nos termos
do artigo 335, II, do CPC.
Caso a audiência não seja realizada por ausência de citação em
tempo hábil ou de eventual intimação da parte autora, retornem
conclusos.
Se a conciliação restar frutífera, tornem os autos conclusos para
homologação, caso contrário, e tendo a parte requerida formulado
reconvenção, alegado qualquer das matérias enumeradas no
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artigo 337 do CPC, ou juntado documentos, desde logo determino
que a parte autora seja intimada para manifestação, no prazo de 15
(quinze) dias, na forma do art. 351 do CPC.
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA DE
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA.
Ji-Paraná, 27 de julho de 2018.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006117-54.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Nome: RENEE FERREIRA DE SOUZA
Endereço: Rua Luiz Muzambinho, 1841, - de 1571/1572 a
1901/1902, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-398
Advogados do(a) AUTOR: CELSO DOS SANTOS - RO0001092,
IASMINI SCALDELAI DAMBROS - RO7905
Nome: BANCO BRADESCO
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2047, - de 2025 a 2233 - lado
ímpar, Setor 03, Ariquemes - RO - CEP: 76870-507
Advogado(s) do reclamado: MAURO PAULO GALERA MARI
DESPACHO
Concedo os benefícios da justiça gratuita.
Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC),
designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 16
DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 8 HORAS E 40 MINUTOS, a ser
realizada no CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS, SALA 2, no prédio do Juizado Especial, localizado
na Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi,
em Ji-Paraná/RO.
Cite-se a parte requerida para conhecimento acerca dos termos da
presente ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência
designada, intimando-a para que compareça ao ato, bem como
para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da audiência de conciliação, sob pena de serem
presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (artigo 344, do CPC).
Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que
compareça à solenidade.
Advirtam-se as partes de que elas deverão comparecer à audiência
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo
34, § 9º, do CPC).
Caso a parte requerida manifeste desinteresse na autocomposição,
deverá formular pedido, na forma e prazo do art. 334, § 5º, do CPC.
Neste caso, o prazo para apresentação de defesa começará a fluir
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, nos termos
do artigo 335, II, do CPC.
Caso a audiência não seja realizada por ausência de citação em
tempo hábil ou de eventual intimação da parte autora, retornem
conclusos.
Se a conciliação restar frutífera, tornem os autos conclusos para
homologação, caso contrário, e tendo a parte requerida formulado
reconvenção, alegado qualquer das matérias enumeradas no
artigo 337 do CPC, ou juntado documentos, desde logo determino
que a parte autora seja intimada para manifestação, no prazo de 15
(quinze) dias, na forma do art. 351 do CPC.
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA DE
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA.
Ji-Paraná, 27 de julho de 2018.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7005219-41.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: HERBERT LAUDISSE
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Endereço: Linha 02, lote 157, Zona Rural, Gleba Piryneus (G),
Nova Londrina (Ji-Paraná) - RO - CEP: 76915-500
Advogado do(a) AUTOR: EDNAYR LEMOS SILVA DE OLIVEIRA
- RO0007003
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4.137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
DESPACHO
Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC),
designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 16 DE
OUTUBRO DE 2018 ÀS 8 HORAS, a ser realizada no CEJUSC CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS, SALA 2,
no prédio do Juizado Especial, localizado na Rua Elias Cardoso
Balau, 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, em Ji-Paraná/RO.
Cite-se a parte requerida para conhecimento acerca dos termos da
presente ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência
designada, intimando-a para que compareça ao ato, bem como
para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da audiência de conciliação, sob pena de serem
presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (artigo 344, do CPC).
Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que
compareça à solenidade.
Advirtam-se as partes de que elas deverão comparecer à audiência
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo
34, § 9º, do CPC).
Caso a parte requerida manifeste desinteresse na autocomposição,
deverá formular pedido, na forma e prazo do art. 334, § 5º, do CPC.
Neste caso, o prazo para apresentação de defesa começará a fluir
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, nos termos
do artigo 335, II, do CPC.
Caso a audiência não seja realizada por ausência de citação em
tempo hábil ou de eventual intimação da parte autora, retornem
conclusos.
Se a conciliação restar frutífera, tornem os autos conclusos para
homologação, caso contrário, e tendo a parte requerida formulado
reconvenção, alegado qualquer das matérias enumeradas no
artigo 337 do CPC, ou juntado documentos, desde logo determino
que a parte autora seja intimada para manifestação, no prazo de 15
(quinze) dias, na forma do art. 351 do CPC.
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA DE
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA.
Ji-Paraná, 27 de julho de 2018.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007129-06.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: MARIA DE LURDES MACHADO DE ALVARENGA
Endereço: Rua Colatina, 135, São Francisco, Ji-Paraná - RO CEP: 76908-156
Advogados do(a) AUTOR: QUENEDE CONSTANCIO DO
NASCIMENTO - RO0003631, ANA LIDIA DA SILVA - RO0004153
Nome: MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
Endereço: rua francisco martelli, 616, Santo Antonio, Jaciara - MT
- CEP: 78820-000
DESPACHO
Defiro a gratuidade de justiça postulada pela parte autora.
Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC),
designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 16 DE
OUTUBRO DE 2018, ÀS 10 HORAS E 40 MINUTOS, a ser
realizada no CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS, SALA 1, no prédio do Juizado Especial, localizado
na Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi,
em Ji-Paraná/RO.
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Cite-se a parte requerida para conhecimento acerca dos termos da
presente ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência
designada, intimando-a para que compareça ao ato, bem como
para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da audiência de conciliação, sob pena de serem
presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (artigo 344, do CPC).
Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que
compareça à solenidade.
Advirtam-se as partes de que elas deverão comparecer à audiência
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo
34, § 9º, do CPC).
Caso a parte requerida manifeste desinteresse na autocomposição,
deverá formular pedido, na forma e prazo do art. 334, § 5º, do CPC.
Neste caso, o prazo para apresentação de defesa começará a fluir
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, nos termos
do artigo 335, II, do CPC.
Caso a audiência não seja realizada por ausência de citação em
tempo hábil ou de eventual intimação da parte autora, retornem
conclusos.
Se a conciliação restar frutífera, tornem os autos conclusos para
homologação, caso contrário, e tendo a parte requerida formulado
reconvenção, alegado qualquer das matérias enumeradas no
artigo 337 do CPC, ou juntado documentos, desde logo determino
que a parte autora seja intimada para manifestação, no prazo de 15
(quinze) dias, na forma do art. 351 do CPC.
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA DE
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA.
Ji-Paraná, 27 de julho de 2018.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7003767-93.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Nome: FERNANDO VIANA PEREIRA
Endereço: Rua Rio Jaru, 1075, - de 700/701 a 1239/1240, Dom
Bosco, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-758
Advogado do(a) AUTOR: MONICA DE ARAUJO MAIA OLIVEIRA
- RO0004301
Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
RONDÔNIA - DETRAN
Endereço: Rua Ana Gomes dos Santos, 232, - até 554/555, Jardim
Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-430
Nome: Sidney araujo rios
Endereço: Rua Rio Jaru, 1074, - de 700/701 a 1239/1240, Dom
Bosco, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-758
Nome: DOUGLAS LEANDRO SCHMALZ DA SILVA
Endereço: final da rua placido de castro, s/n, setor 7, chácara,
Buritis - RO - CEP: 76880-000
DECISÃO
Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade
com anulatória de débitos com pedido de tutela provisória de
urgência, ajuizada por FERNANDO VIANA PEREIRA em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA DETRAN e outros (2), objetivando, liminarmente, transferência de
veículo automotor.
Em suma, o autor foi proprietário do veículo honda CG/125 fan,
placa NDL 5294, Renavam 927356651, cor vermelha, vendeu a
moto para Sidney Araújo Rios, que ficou encarregado de transferir
o veículo para o seu nome, no entanto não o fez. Após a entrega do
recibo para o comprador supôs que a transferência do veículo teria
ocorrido, porém, foi surpreendido pela cobrança de tributos em
atraso, inclusive o nome do requerente está inscrito na dívida ativa.
Conforme se verifica no auto de infração, o motorista que estava
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dirigindo a motocicleta era o sr. Douglas Leandro Schmalz da Silva,
no município de Buritis, portanto, este é quem deve arcar com as
despesas de multas e atrasos com o documento do veículo.
Considerando que o autor não é o proprietário do bem, e apontando
seu comprador (que restou a responsabilidade da transferência
do bem móvel), não deve ser imposto ao primeiro o pagamento dos
encargos tributários referentes ao citado veículo. Isso tudo porque
não foram feitas a devida transferência.
Assim, busca o requerente, mediante a presente ação, ver o banco
de dados da autarquia corrigido e, também, transferir os débitos
para o requerido Douglas Leandro Schmalz da Silva, e ver-se livre
de futuros encargos tributários ilegalmente cobrados, bem como
que seja realizada a regularização da documentação, em nome do
atual proprietário e requerido.
Assim, requereu, liminarmente, seja o requerido compelido a
promover a transferência das infrações do seu nome. Anexou
documentos.
Relatados. DECIDO.
Verifico que o DETRAN é parte ilegítima para figurar no polo passivo
da ação. Ainda que o Órgão de Trânsito seja o responsável pela
administração do cadastro dos veículo e dos motoristas, o problema
relatado na inicial não justifica a sua inclusão no polo passivo da
ação. Desse modo, deve ser excluída.
Para a concessão da tutela provisória de urgência, que no caso dos
autos tem natureza jurídica de antecipação da tutela pretendida,
deve restar demonstrada a probabilidade do direito, bem como
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e
seguintes do nCPC).
A parte autora anexou ao feito registro de ocorrência do veículo e
comprovou as multas ligadas à motocicleta referida, satisfazendo,
assim, a necessidade de prova quanto à probabilidade do direito.
O perigo de dano, outrossim, pode ser observado pela probabilidade
de perda de pontos na CNH, que o impossibilitará de continuar
dirigindo, bem ainda a cobrança dos débitos das multas (execução
fiscal) que poderá acarretar a inclusão de seu nome no cadastro de
inadimplentes.
É verdade que a parte autora não cumpriu tempestivamente ato
que lhe compete, conforme art. 134 do CTB, que apresenta o
seguinte teor: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito
do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada
do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências
até a data da comunicação”.
Todavia, de qualquer forma, essa omissão não afasta o seu direito
de exigir a transferência do veículo pelo requerido, que também
deveria ter cumprido o ato de transferência de propriedade,
conforme determina o art. 123, I, §1°, do CTB, como também de
requerer a transferência de dívida relativa ao veículo.
Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência
formulado por FERNANDO VIANA PEREIRA em face de SIDNEY
ARAUJO RIOS e DOUGLAS LEANDRO SCHMALZ DA SILVA,
para o fim de determinar ao requerido que proceda a transferência
do veículo marca Honda CG 125 Fan, cor vermelha, categoria
particular, placa NDL – 5294, Renavan 927356651, bem como das
dívidas relativas a esse bem, desde a data da compra e venda, para
o seu nome, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$
500,00, até o limite de R$ 3.000,00, podendo ser o valor revisado
caso não atenda a FINALIDADE do instituto, ou a apreensão do
veículo.
Nos termos do artigo 334 do nCPC, designo audiência de tentativa
de conciliação para o dia 09 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 09
HORAS e 20 MINUTOS, a ser realizada no CEJUSC - CENTRO
JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS, SALA 1, no prédio
do Juizado Especial, localizado na Rua Elias Cardoso Balau, 1220,
Bairro Jardim Aurélio Bernardi, em Ji-Paraná/RO.
Citem-se os requeridos para conhecimento acerca dos termos da
presente ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência
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designada, intimando-a para que compareça ao ato, bem como
para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da audiência de conciliação, sob pena de serem
presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (artigo 344 do nCPC).
Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que
compareça à solenidade.
Advirtam-se as partes de que elas deverão comparecer à audiência
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo
34, § 9º, do nCPC) e de que sua ausência injustificada será
considerada ato atentatório à dignidade da justiça e sancionada
com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida
ou do valor da causa (artigo 334, § 8º, do nCPC).
Caso a parte requerida manifeste desinteresse na autocomposição,
deverá formular pedido, na forma e prazo do art. 334, § 5º, do nCPC.
Neste caso, o prazo para apresentação de defesa começará a fluir
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, nos termos
do artigo 335, II, do nCPC.
Caso a audiência não seja realizada por ausência de citação em
tempo hábil ou de eventual intimação da parte autora, desde logo
determino que o CEJUSC redesigne a audiência, providenciando o
necessário para que as partes sejam intimadas para comparecerem
ao ato.
Se a conciliação for frutífera, tornem os autos conclusos para
homologação, caso contrário, e tendo a parte requerida formulado
reconvenção, alegado qualquer das matérias enumeradas no artigo
337 do nCPC, ou juntado documentos, desde logo determino que a
parte autora seja intimada para manifestação, no prazo de 15 dias,
na forma do art. 351 do nCPC.
Não ocorrendo a hipótese anterior, intimem-se as partes
representadas a se manifestarem, no prazo de 10 dias, quanto ao
interesse em produzir outras provas, justificando a necessidade e
utilidade, sob pena de julgamento antecipado – art. 355 do nCPC.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
SIRVA DE ORDEM DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA O
REQUERIDO.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279 Número do Processo: 700102158.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Requerente(s):
Nome: WILLIAM RIBEIRO DE ASSIS LOBO
Endereço: Rua Seis de Maio, 1457, apto n. 14, Centro, Ji-Paraná RO - CEP: 76900-065
Advogado: ANA MARIA DE ASSIS E ASSIS CARMO OAB:
RO0004147 Endereço: desconhecido
Requerido(s):
RÉU: ANM MIDIA AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE LTDA EPP
Valor da Causa: R$ 4.775,00
DESPACHO SERVINDO DE CARTA/MANDADO /CARTA
PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.
Trata-se de ação indenizatória de danos morais e materiais,
proposta por William Ribeiro de Assis Lobo em face de Pipoca mais
- ANM Mídia Agendamento de Publicidade Ltda - EPP, aduzindo
em síntese que ao adquirir o produto da requerida, seguindo todas
as instruções, foi surpreendido com a inoperância da máquina,
a qual não liberou o produto, tampouco o valor inserido. Requer
assim, a indenização por danos morais e materiais. Apresentou
documentos.
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Considerando que a empresa requerida está sediada na comarca
de São Paulo, deixo de designar a realização da audiência de
conciliação inicialmente.
Dessa forma, cite-se a parte requerida para conhecimento acerca
dos termos da presente ação, para que, querendo, apresente
contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de
juntada aos autos do aviso de recebimento do correios (art. 231, I,
do CPC), sob pena de serem presumidas verdadeiras as alegações
de fato formuladas pela parte autora.
Caso a parte requerida alegue qualquer das matérias enumeradas
no artigo 337 do CPC, juntado documentos novos, ou propor
reconvenção (art. 343, CPC), desde logo determino que a parte
autora seja intimada para manifestação, no prazo de 15 (quinze)
dias, na forma do art. 351 do CPC.
Após, voltem conclusos para saneamento ou proferimento de
SENTENÇA.
Int.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279 Número do Processo: 700273468.2018.8.22.0005
Classe: USUCAPIÃO (49)
Requerente(s):
Nome: RAIMUNDO XIMENDES DA SILVA
Endereço: Rua das Flores, 480, - até 364/365, Dois de Abril, JiParaná - RO - CEP: 76900-814
Advogado: SEBASTIAO CHAVES GODINHO OAB: RO0001107
Endereço: desconhecido
Requerido(s):
RÉU: FIRMINA COLARES DE ALVARENGA
Valor da Causa: R$ 40.000,00
DESPACHO
Compulsando os autos, verifiquei pelas informações que o autor
seria casado. Contudo, não apresentou a certidão de casamento,
tampouco, apresentou o consentimento de sua esposa (art.
73 do CPC). Ademais, não há na inicial informação quanto aos
conflitantes.
Assim, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 dias,
emende a inicial.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº 0002224-87.2012.8.22.0005
Polo Ativo: BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA
- RO0001096, GILBERTO SILVA BOMFIM - RO0001727
Polo Passivo: EDNILCE DOS SANTOS COLETO e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogados do(a) EXECUTADO: CLAUDIO CALMON DA SILVA
BRASILEIRO - BA0014782, NAILSON NANDO OLIVEIRA DE
SANTANA - RO0002634
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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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.
CERTIFICO QUE OS AUTOS ENCONTRAM-SE AGUARDANDO
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS CARACTERES,
NO VALOR DE r$ 37,87 PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA
JUSTIÇA. Certifico que será expedido o MANDADO de Avaliação
dos Imóveis de matrícula 1736, 1503 e 6396.
O referido é verdade. Dou fé.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº 0002224-87.2012.8.22.0005
Polo Ativo: BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA
- RO0001096, GILBERTO SILVA BOMFIM - RO0001727
Polo Passivo: EDNILCE DOS SANTOS COLETO e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogados do(a) EXECUTADO: CLAUDIO CALMON DA SILVA
BRASILEIRO - BA0014782, NAILSON NANDO OLIVEIRA DE
SANTANA - RO0002634
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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.
CERTIFICO QUE OS AUTOS ENCONTRAM-SE AGUARDANDO
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS CARACTERES,
NO VALOR DE r$ 37,87 PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA
JUSTIÇA. Certifico que será expedido o MANDADO de Avaliação
dos Imóveis de matrícula 1736, 1503 e 6396.
O referido é verdade. Dou fé.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº 0016755-13.2014.8.22.0005
Polo Ativo: ADILON COSTA DE SANTANA
Advogados do(a) AUTOR: ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS
SANTOS FRANCO - RO0001627, RENATA DE LOURDES
CAVALCANTI NOBREGA DE CARVALHO - RO0006384
Polo Passivo: EUCLIDES RODRIGUES GIOVANINI
Advogados do(a) RÉU: NIVEA MAGALHAES SILVA - RO0001613,
IVETE PEREIRA DE FREITAS - RO0004609
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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.
CERTIFICO QUE OS AUTOS ENCONTRAM-SE COM AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 18/09/2018, ÀS 11
HORAS.
O referido é verdade. Dou fé.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº 0011222-39.2015.8.22.0005
Polo Ativo: AGENOR ALVES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: FELIPE WENDT - RO0004590,
KAROLINE PEREIRA GERA - RO0009441
Polo Passivo: ALBERTINO LUIZ CALIMAN e outros
Advogado do(a) RÉU: ALEXANDRE ANDERSON HOFFMANN RO0003709
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
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.
CERTIFICO QUE OS AUTOS ENCONTRAM-SE AGUARDANDO
DEVOLUÇÃO DO AR - CITAÇÃO DE JOSÉ ROBERTO DA
COSTA.
O referido é verdade. Dou fé.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº 0011222-39.2015.8.22.0005
Polo Ativo: AGENOR ALVES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: FELIPE WENDT - RO0004590,
KAROLINE PEREIRA GERA - RO0009441
Polo Passivo: ALBERTINO LUIZ CALIMAN e outros
Advogado do(a) RÉU: ALEXANDRE ANDERSON HOFFMANN RO0003709
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
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.
CERTIFICO QUE OS AUTOS ENCONTRAM-SE AGUARDANDO
DEVOLUÇÃO DO AR - CITAÇÃO DE JOSÉ ROBERTO DA
COSTA.
O referido é verdade. Dou fé.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº 7007141-20.2018.8.22.0005
AUTOR: F. S. D. N. N.
Advogado do Autor - Clóvis Avanco OAB/RO 1559
RÉU: F. V. A. D. N., I. A. D. N.
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ji-Paraná
- 1ª Vara Cível, fica V. Senhoria intimada do inteiro teor do
DESPACHO
ID 20102697.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº 0016755-13.2014.8.22.0005
Polo Ativo: ADILON COSTA DE SANTANA
Advogados do(a) AUTOR: ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS
SANTOS FRANCO - RO0001627, RENATA DE LOURDES
CAVALCANTI NOBREGA DE CARVALHO - RO0006384
Polo Passivo: EUCLIDES RODRIGUES GIOVANINI
Advogados do(a) RÉU: NIVEA MAGALHAES SILVA - RO0001613,
IVETE PEREIRA DE FREITAS - RO0004609
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.
CERTIFICO QUE OS AUTOS ENCONTRAM-SE COM AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 18/09/2018, ÀS 11
HORAS.
O referido é verdade. Dou fé.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7004204-37.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: OTONIEL AUGUSTO NICODEMOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: YONAI LUCIA DE CARVALHO RO0005570
EXECUTADO: PEMAZA S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: SILVANIO DOMINGOS DE ABREU
- RO0004730
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seu Advogado intimada para,
querendo, manifestar-se quanto a petição ID 20131010 juntada
aos autos.
Obs.: Não é necessário peticionar unicamente informando ciência,
uma vez que o Sistema a registrará automaticamente no limite do
prazo da intimação.
Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
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Processo nº 0012928-91.2014.8.22.0005
Polo Ativo: MARCOS SERGIO TAVARES e outros
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIA RONCHI DIAS - RO0002738
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIA RONCHI DIAS - RO0002738
Polo Passivo: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ RO e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: CANDIDO OCAMPO FERNANDES RO0000780
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.
CERTIFICO QUE OS AUTOS ENCONTRAM-SE AGUARDANDO
DEVOLUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA.
O referido é verdade. Dou fé.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7005803-79.2016.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: R E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO
- RO0000813
RÉU: DANIEL FREITAS DOS SANTOS EIRELI - ME - ME
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte AUTORA, por meio de seu Advogado intimada para,
querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto a petição ID
19325105 juntada aos autos.
Obs.: Não é necessário peticionar unicamente informando ciência,
uma vez que o Sistema a registrará automaticamente no limite do
prazo da intimação.
Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7005392-65.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELAINE AYRES BARROS RO0008596
EXECUTADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES
WIONCZAK LTDA - ME e outros (2)
INTIMAÇÃO
Certifico, para os devidos fins de direito, que decorreu o prazo
para a parte requerida opor-se a execução por meio de Embargos
em 25/07/2018. Na sequencia será intimada a parte autora a
manifestar-se no prazo de 15 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7006173-24.2017.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: J. C. D. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: GIANE ELLEN BORGIO
BARBOSA - RO0002027
REQUERIDO: D. D. S.
Advogado do(a) REQUERIDO:
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INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por meio de seus advogados, intimada acerca
da SENTENÇA ID n. 19384780, a seguir: “(...) Ante o exposto
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por J. C. D. S. em face
de D. D. S. para decretar o divórcio das partes, com fundamento
na nova redação do artigo 226, § 6º da Constituição Federal,
ordenando a averbação no registro de casamento matrícula n.
002238 01 55 1994 2 00001 041 0000081 47 do Ofício de Registro
Civil de Teotônio Vilela/AL. Extingo o processo, com resolução de
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Considerando
que a parte ré não apresentou resistência ao pedido deixo de impor
condenação em custas e honorários de sucumbência. Havendo
interposição de recurso de apelação, intime-se a apelada, para
apresentação de contrarrazões, e caso esse, interpuser apelação
adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões. Após,
sejam os recursos remetidos ao Egrégio Tribunal. Com o trânsito em
julgado, arquivem-se após o recebimento da carta A.R. ou malote
digital, pelo Oficial do Registro. SERVE A PRESENTE DECISÃO
DE MANDADO DE AVERBAÇÃO, devendo o oficial expedir a
certidão de forma gratuita, vez que é beneficiária da gratuidade de
justiça. SENTENÇA publicada e registrada pelo Pje. Ji-Paraná, 18
de Julho de 2018. HARUO MIZUSAKI Juiz de Direito”
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº 0012928-91.2014.8.22.0005
Polo Ativo: MARCOS SERGIO TAVARES e outros
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIA RONCHI DIAS - RO0002738
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIA RONCHI DIAS - RO0002738
Polo Passivo: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ RO e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: CANDIDO OCAMPO FERNANDES RO0000780
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.
CERTIFICO QUE OS AUTOS ENCONTRAM-SE AGUARDANDO
DEVOLUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA.
O referido é verdade. Dou fé.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo: 7011465-87.2017.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS MG0044698
RÉU: DECOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES E
PIAS LTDA - EPP
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte autora, por meio de seus advogados, intimada para
manifestar-se no prazo de 15 dias acerca do MANDADO negativo
(ID 19885429) juntado aos autos.
OBS.: Não é necessário peticionar unicamente informando ciência,
uma vez que o Sistema a registrará automaticamente no limite do
prazo da intimação.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279 Número do Processo: 700544024.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Requerente(s):
Nome: MARCELO JULIANO MAURI
Endereço: Rua dos Zorós, 53, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900190
Advogado: FLAVIA RONCHI DIAS OAB: RO0002738 Endereço:
desconhecido
Requerido(s):
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Valor da Causa: R$ 18.688,76
DECISÃO
Trata-se a presente de ação movida por MARCELO JULIANO
MAURI em face de Centrais Elétricas de Rondônia – Ceron
pretendendo a revisão de débitos oriundo do consumo de energia
elétrica e danos morais, além de antecipação de tutela para
que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de
energia elétrica bem como de incluir o seu nome no cadastro de
inadimplentes. Juntou documentos.
DECIDO.
Para concessão da tutela pretendida é necessária existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e gerem no
juiz um convencimento acerca do que está sendo alegado, ainda
que em análise perfunctória, bem como o perigo do dano decorrente
da não concessão imediata da tutela.
No caso em apreço, o requerente logrou demonstrar a existência
de notificação do débito.
A urgência também se configura em virtude da possibilidade de
suspensão da energia elétrica no imóvel e futura inscrição do seu
nome em cadastro de inadimplente, mormente as de natureza
comercial.
Ressalto ainda que a concessão da tutela neste momento
processual não acarretará prejuízos à parte credora já que, caso
seja declarada a regularidade da dívida, poderá retomar a cobrança.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela jurisdicional, nos termos do art. 294 e s.s c/c art. 300 do
NCPC, e determino que a requerida se abstenha de interromper o
funcionamento da energia elétrica e a inserir o nome do autor no
cadastro de inadimplentes, em relação aos débitos questionados,
até eventual DECISÃO posterior em sentido contrário. Prazo: 5
(cinco) dias.
Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$
10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento.
Intime-se a requerida para cumprir a determinação.
Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC),
designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 08 DE
OUTUBRO DE 2018, ÀS 8 HORAS, a ser realizada no CEJUSC CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS, SALA 3,
no prédio do Juizado Especial, localizado na Rua Elias Cardoso
Balau, 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, em Ji-Paraná/RO.
Cite-se a parte requerida para conhecimento acerca dos termos da
presente ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência
designada, intimando-a para que compareça ao ato, bem como
para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da audiência de conciliação, sob pena de serem
presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (artigo 344, do CPC).
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Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que
compareça à solenidade.
Advirtam-se as partes de que elas deverão comparecer à audiência
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo
34, § 9º, do CPC).
Caso a parte requerida manifeste desinteresse na autocomposição,
deverá formular pedido, na forma e prazo do art. 334, § 5º, do CPC.
Neste caso, o prazo para apresentação de defesa começará a fluir
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, nos termos
do artigo 335, II, do CPC.
Caso a audiência não seja realizada por ausência de citação em
tempo hábil ou de eventual intimação da parte autora, retornem
conclusos.
Se a conciliação restar frutífera, tornem os autos conclusos para
homologação, caso contrário, e tendo a parte requerida formulado
reconvenção, alegado qualquer das matérias enumeradas no
artigo 337 do CPC, ou juntado documentos, desde logo determino
que a parte autora seja intimada para manifestação, no prazo de 15
(quinze) dias, na forma do art. 351 do CPC.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/
OFÍCIO
Ji-Paraná, 27 de julho de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279 Número do Processo: 700185969.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Requerente(s):
Nome: MARIA SOARES DE SOUZA
Endereço: Rua das Flores, 605, São Francisco, Ji-Paraná - RO CEP: 76908-119
Advogado: JULIANO MOREIRA DE SOUSA MINARI OAB:
RO7608 Endereço: desconhecido Advogado: MILTON FUGIWARA
OAB: RO0001194 Endereço: Travessa da Discórdia, 232, Centro,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-032
Requerido(s):
RÉU: CLARO S.A.
Advogado: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB: RO0006235
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2262, São Cristóvão, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-038 Advogado: RAFAEL GONCALVES
ROCHA OAB: RS0041486 Endereço: Avenida Carlos Gomes,
2262, sala 1, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-038
Valor da Causa: R$ 1.000,00
DESPACHO
Atento ao pleito de ID Num. 17409106, intime-se o réu a se
manifestar sobre o teor da petição apresentada pelo autor e, sendo
o caso, efetuar o pagamento referente às astreintes, no valor de
R$ 7.947,34, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, nos
termos do §2º do artigo 523 do Código de Processo Civil.
Intime-se ainda o requerido a efetuar o pagamento das custas
processuais, conforme certidão da contadoria de ID Num. 18216376
- Pág.1.
Tendo em vista que os valores depositados no ID 17179770 - Pág.
são incontroversos, determino que o cartório expeça-se alvará
judicial em face da parte autora.
Int.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
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2ª VARA CÍVEL
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº 7003167-09.2017.8.22.0005
AUTOR: MARIA DE FRANCA MORAES
Advogado: Nailson Nando O. de Santana OAB - RO 2634
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A, AGIPLAN PROMOTORA
DE VENDAS LTDA
Advogado: Wilson Sales Belchior OAB - RO 6484
FINALIDADE: Intimação da parte autora, dos termos da r.
SENTENÇA cujo tópico final segue e para, querendo, apresentar
contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias: “ Pelo
exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela
parte autora MARIA DE FRANCA MORAES em face de BANCO
BMG S/A para: 1) declarar a inexistência dos contratos nº 7854144,
9468244, 11780522 e 151537282800032017 do banco requerido;
2) condenar o réu à devolução em dobro das quatorze parcelas
cobradas indevidamente correspondentes a R$ 1.487,74 (mil e
quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), que
em dobro perfaz a quantia de R$ 2.975,48 (dois mil e novecentos
e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos); 3) condenar o
requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de
danos morais, em favor do autor, os quais fixo de forma atualizada;
e em face de AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA para: 4)
declarar a inexistência dos contratos nº 15153728280000000001
e 264387001 do banco requerido; 5) condenar o requerido ao
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos
morais, em favor do autor, os quais fixo de forma atualizada; Ainda,
torno definitiva a DECISÃO liminar de Id nº 10032927 e extinguo
o processo com fundamento no art. 487, I do Código de Processo
Civil. Em razão da sucumbência, condeno a empresa requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
arbitro em 15% do valor da condenação atualizado, nos termos do
art. 85, § 2º do CPC. P. R. I. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Ji-Paraná/RO, 27 de junho de 2018. ANA VALÉRIA DE QUEIROZ
SANTIAGO ZIPPARRO. Juíza de Direito.”
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0006639-79.2013.8.22.0005
Classe:USUCAPIÃO (49)
AUTOR: JOAO FRANCISCO DE PAULA, MARIA RODRIGUES DE
PAULA
Advogados do(a) AUTOR: KARINE MEZZAROBA - RO0006054,
WAGNER DA CRUZ MENDES - RO0006081
Advogados do(a) AUTOR: WAGNER DA CRUZ MENDES RO0006081, KARINE MEZZAROBA - RO0006054
RÉU: CLAUDIO RAIMUNDO DA SILVA, MUNICÍPIO DE JI
PARANÁ RO, JOSÉ GONÇALVES NETO
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: SILAS ROSALINO DE QUEIROZ RO0001535
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Consoante ata de audiência de ID. 8343047 pág. 15 foi incluído
Cláudio Raimundo da Silva, no polo passivo do feito, visto que em
Inspeção realizada pelo Município averiguou-se que o requerido
estava na posse do imóvel.
O requerido foi citado e apresentou contestação no ID. 10545773
pág. 01/07 e rol de testemunhas no ID. 10545773 pág. 08, bem
como acostou aos autos vários documentos.
Intimado para impugnação o autor manteve-se inerte (ID. 10592904
pág. 01).
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Intimadas as partes para nova especificação de provas, apenas o
requerido Cláudio se manifestou.
Diante do exposto, designo audiência de instrução para o dia 09 de
agosto de 2018 às 10 horas para oitiva das testemunhas arroladas
no ID. 10545773 pág. 08.
Intimem-se as testemunhas por MANDADO.
Intime-se a DPE, partes e MP.
Ji-Paraná/RO, 11 de julho de 2018
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito Substituta
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007050-27.2018.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: HILGERT & CIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO0006338
EXECUTADO: OLIVEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Em consulta as ações ajuizadas pela parte autora, quais
sejam, 7005052-94.2018.8.22.0005 (2º Vara Cível), 700705027.2018.8.22.0005 (2ª Vara Cível) e 7007051-12.2018.8.22.0005
(4ª Vara Cível), percebe-se que a presente ação (700705027.2018.8.22.0005), fora protocolada primeiro, na data de
25/07/2018 às 10h04 e as demais em 25/07/2018 às 10h05.
Desta feita, deixo de acolher o pedido de desistência, porquanto
a presente ação de nº 7007050-27.2018.8.22.0005, deverá
permanecer em curso, devendo ser comunicado o juízo da 4º Cível
desta Comarca.
Ademais, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze)
dias, emendar sua inicial, a fim de incluir, se querendo, os fiadores
no polo passivo da demanda, devendo juntar aos autos procuração
e ainda comprovar o recolhimento das custas processuais, sob
pena de indeferimento e extinção.
Comunique-se o juízo da 4ª Vara Cível (autos 700705112.2018.8.22.0005).
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 26 de julho de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº 7010411-23.2016.8.22.0005
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB
SP0128341
RÉU: JOSE TOSCHI FERNANDES
INTIMAÇÃOPor ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível, fica a parte autora intimada através de
seu advogado, para requerer o necessário ao prosseguimento do
feto no prazo de 5(cinco) dias.
Ji-Paraná, 27 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7011616-87.2016.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PAULO ROBERTO LIMA
Advogados do(a) AUTOR: EDILSON STUTZ - RO000309B,
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES - RO0001706
RÉU: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Advogado do(a) RÉU:
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DESPACHO
Compulsando os autos, verifico que o processo não deve ser
sentenciado de plano, pois requer a produção de outras provas,
uma vez que não estão presentes as hipóteses de julgamento
antecipado do MÉRITO.
Aliado a isso, verifica-se que a parte autora pleiteia produção de
prova testemunhal.
Desse modo, defiro a produção de prova testemunhal, requerida no
Id nº 17768987 páginas 01/03.
Não foram suscitadas preliminares, a fim de que fosse enfrentada
nesta fase saneadora.
Não vislumbro nulidades ou outras irregularidades a serem sanadas,
supridas ou decretadas, razão pela qual julgo saneado o feito.
O ponto controvertido: regularidade/licitude dos atos administrativos
de decreto citados na inicial.
Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia
23 de agosto de 2018, às 10h.
A parte autora trará suas testemunhas independentemente da
intimação, presumir-se-á que em caso de a testemunha não
comparecer, que a parte desistiu de sua inquirição.
Requereu a parte autora, seu próprio depoimento pessoal, sob
pena de confesso, o qual DEFIRO.
Intimem-se às partes.
Aguarde a solenidade designada.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 20 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Processo: 0125764-56.2004.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: COMRREL COMERCIO REPRESENTACOES
LTDA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDILSON STUTZ - RO000309B
EXECUTADO: ANTONIO FELIX DE FIGUEREDO
Advogado(s) do reclamado: RUY CARLOS FREIRE FILHO,
SEBASTIAO CHAVES GODINHO
Advogados do(a) EXECUTADO: RUY CARLOS FREIRE FILHO RO0001012, SEBASTIAO CHAVES GODINHO - RO0001107
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a
certidão oficial de justiça de ID 19577202.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Processo: 7008016-58.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALESSANDRA MONDINI CARVALHO e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA MONDINI
CARVALHO - RO0004240
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA MONDINI
CARVALHO - RO0004240
EXECUTADO: ISAQUE DE OLIVEIRA VASQUES
Advogado(s) do reclamado: MILTON FUGIWARA
Advogado do(a) EXECUTADO: MILTON FUGIWARA - RO0001194
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a
certidão de oficial de justiça de ID 19824397.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018
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Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº 7006821-67.2018.8.22.0005
REQUERENTE: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
ADOLESCENTE: D. R. D. S.
Prazo de reavaliação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007064-11.2018.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado
do(a)
EXEQUENTE:
ACACIO
FERNANDES
ROBOREDO - SP0089774
EXECUTADO: JOAO BAPTISTA DE SIQUEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar
sua inicial, a fim de apresentar o comprovante do recolhimento das
custas, sob pena de indeferimento e extinção do feito, nos termos
do parágrafo único do art. 321 do CPC.
Ji-Paraná/RO, 26 de julho de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
NCM
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007112-67.2018.8.22.0005
Classe:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: ISABELLA DE SOUZA REIS ALVES
Advogado do(a) AUTOR: WAGNER DA CRUZ MENDES RO0006081
RÉU: WILLIAN ABNER REIS ALVES PINTO
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Defiro os benefícios da justiça gratuita.
Processe-se em segredo de justiça.
IZABELLA DE SOUZA REIS ALVES, devidamente representada
por sua genitora, Cristiane Pereira de Souza, ingressou com a
presente ação de alimentos em face de WILLIAN ABNER REIS
ALVES PINTO.
Destacou que desde a separação de seus genitores, sua guarda
fora fixada de forma compartilhada.
Em sede de liminar, requereu a concessão de alimentos provisórios
do índice de 30% sobre o rendimento bruto da parte requerida,
ser pago mensalmente todo dia 10 (dez) de casa mês, mediante
depósito a ser realizado na conta bancária indicada.
Decido.
Cite-se a parte requerida para que compareça à audiência de
mediação e conciliação, que designo para o dia 04 de setembro
de 2018, às 08h40min, a ser realizada no prédio da CEJUSC, sala
5, localizado na rua Elias Cardoso Balau, n. 1220, bairro Jardim
Aurélio Bernardi, nesta cidade, na rua do Quartel da Polícia Militar
e do DETRAN observando as disposições contidas no artigo 695,
§§ 1º a 3º, do CPC.
Advirtam-se as partes de que elas deverão comparecer à audiência
acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos,
conforme artigo 695, § 4º, do CPC.
Como há interesse de incapaz, intime-se também o Ministério
Público para que compareça à solenidade.
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Caso a audiência não seja realizada por ausência de citação
em tempo hábil ou de eventual ausência de intimação da parte
autora, desde logo determino que o CEJUSC redesigne o ato,
providenciando o necessário para que as partes e o caso o Ministério
Público sejam intimados para comparecerem à solenidade.
Se a tentativa de conciliação for frutífera, tornem conclusos para
homologação e, caso não haja composição entre as partes, intimese a parte requerida acerca do início do prazo para resposta, que
deverá ser apresentada em 15 dias.
Sendo proposta reconvenção, alegada qualquer das matérias
enumeradas no artigo 337 do CPC ou juntados documentos, desde
logo determino que a parte autora seja intimada para manifestação,
no prazo de 15 dias, na forma do art. 351 do CPC.
Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.
Somente então, tornem conclusos para as deliberações
pertinentes.
Sabe-se que os alimentos, aos pais cabe o dever de sustentar os
filhos enquanto estes deles dependerem.
Trata-se de dever inafastável e que implica na atuação da vontade
estatal em caso de não cumprimento.
A infante indicada nos autos é filha do requerido, conforme faz
prova a certidão de nascimento juntada aos autos. Evidente que em
razão da pouca idade depende da mãe e do pai para sobreviver.
Não há evidências de que a mãe tenha condições de fazer frente às
despesas que a criação da criança demanda. Mesmo que tivesse
essa condição, haveria para o pai o dever de contribuir dentro de
suas possibilidades e de acordo com as necessidades da criança.
Com efeito, em tema de alimentos, deve se procurar atender ao
binômio necessidade/possibilidade.
Considerando o distanciamento da data prevista para a audiência
e a natureza urgente dos alimentos, defiro parcialmente o pedido
estabelecido no item “a” e fixo os provisórios em 30% (trinta por
cento) do valor do salário-mínimo, que deverão ser depositados,
todo o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito na conta
bancária nº 26.518-7, agência 3607, op 013 da Caixa Econômica
Federal, em nome da genitora da representante, Sra Cristiana
Pereira de Souza.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO,
AR/MP, CARTA PRECATÓRIA e CARTA ROGATÓRIA.
WILLIAN ABNER REIS ALVES PINTO, brasileiro, vendedor,
portador do CPF: 005.551.072-80, residente e domiciliado na Rua
Porto Alegre (Entre T-6 e T-7), nº 633, CEP: 76.908-378 – Bairro
São Francisco.
Ji-Paraná/RO, 27 de julho de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007001-83.2018.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: RENATA BATISTA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: BARBARA HADASSA DA SILVA
TUPAN - RO8550
EXECUTADO: JULIANA GUBERT
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Sobre a gratuidade judiciária, muito se discute quanto a melhor
interpretação da Lei n. 1.060/50, visto a presença de antinomia
jurídica entre a referida lei e a Carta Magna.
Isto porque a lei prevê que a parte fará jus aos benefícios de
assistência judiciária gratuitamente, mediante afirmação de que
não está em condições de arcar com as custas do processo e
honorários advocatícios (art. 4º da Lei n. 1.060/50 e art. 98 do
CPC).
A Constituição Federal, por sua vez, assegura o direito de assistência
jurídica gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de
recursos.
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Certo é que as disposições da Lei n. 1.060 de 1950 vem tendo nova
interpretação com o advento da Constituição Federal de 1988, da
qual extrai-se em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que deve a parte
interessada em obter os benefícios da assistência jurídica integral
e gratuita, comprovar a insuficiência de seus recursos financeiros.
O CPC, em seu art. 99, §3º, diz presumir-se verdadeira a alegação
de hipossuficiência quando deduzida por pessoa física.
A leitura do aludido DISPOSITIVO, no entanto, deve ser feita em
consonância com o texto da Carta Magna, sob pena de ser tido por
inconstitucional.
Portanto, a única leitura possível do texto, é no sentido de que
pode o magistrado exigir que o pretendente junte documentos que
permitam a avaliação de sua incapacidade financeira, nos termos
do art. 99, §2º do CPC.
Logo, não basta dizer que é pobre nos termos da lei, deve-se trazer
aos autos elementos mínimos a permitir que o magistrado avalie
tal condição.
A jurisdição é atividade complexa e de alto custo para o Estado.
A concessão indiscriminada dos benefícios da gratuidade tem
potencial de tornar inviável o funcionamento da instituição, que tem
toda a manutenção de sua estrutura (salvo folha de pagamento)
custeado pela receita oriunda das custas judiciais e extrajudiciais.
Quanto mais se concede gratuidade, mais oneroso fica o Judiciário
para o Estado. Como o Brasil tem uma das maiores cargas
tributárias do mundo, salta aos olhos que o contribuinte já teve sua
capacidade contributiva extrapolada, decorrendo daí não ser uma
opção o simples aumento de impostos.
Sendo um dos Poderes da República, o custo de sua manutenção
concorre com as demais atividades do Estado, de modo que mais
recursos para o
PODER JUDICIÁRIO significa menos recursos para infraestrutura,
segurança, educação, saúde, etc.
Não é justo, portanto, que tendo condições de custear a
demanda, o jurisdicionado imponha tal custo àquele que não está
demandando.
Assim, pela nova leitura dos DISPOSITIVO s constitucionais e
legais, o direito de assistência integral gratuita prevista nas normas
infralegais não é absoluto. Ou seja: sendo pessoa física ou jurídica,
há sim a necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar
com as despesas processuais sem prejuízo da própria existência.
Nesse sentido:
TJRO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
DITAMES
CONSTITUCIONAIS. Tendo o agravo de instrumento o escopo de
atacar DECISÃO que, diante dos documentos acostados aos autos,
nega a concessão das benesses da gratuidade da justiça, deve
a parte demonstrar a sua hipossuficiência financeira, não sendo
suficiente a simples declaração de pobreza. (Agravo em Agravo
de Instrumento n. 0008881-26.2013.8.22.0000, Rel. Des. Kiyochi
Mori, J. 16/10/2013)
STJ. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR
COMPROVAÇÃO
DE
NECESSIDADE
DA
SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A declaração de
pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita,
goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova
em contrário. 2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita,
o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico
financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que
não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários
de sucumbência. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no
AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. JUIZ QUE INDEFERE
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE
COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO. I - A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (ART. 5º,LXXIV) EXIGE DO INTERESSADO EM
OBTER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE
COMPROVE A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, RESTANDO
NÃO RECEPCIONADO, NESTE PONTO ESPECÍFICO, O
DISPOSITIVO DO ART. 4º DA LEI Nº 1.060/50 QUE EXIGIA
APENAS A MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. II - A INICIATIVA DO MAGISTRADO EM
VERIFICAR A COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO
PRETENDENTE À GRATUIDADE DE JUSTIÇA TAMBÉM ESTÁ
JUSTIFICADA PELO FATO DE QUE AS CUSTAS JUDICIAIS TÊM
NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO, CONFORME JÁ DECIDIU
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III - SE OS DOCUMENTOS
JUNTADOS AOS AUTOS PELA AGRAVANTE NÃO SE
COMPATIBILIZA COM A SITUAÇÃO DE POBREZA DECLARADA,
O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO É MEDIDA QUE
SE IMPÕE, NÃO PREVALECENDO, PORTANTO, A PRESUNÇÃO
LEGAL DA SIMPLES DECLARAÇÃO (ART. 4º DA LEI Nº 1.060/50).
(TJ-DF- AI: 31743620098070000 DF 0003174-36.2009.807.0000,
Relator: NATANAEL CAETANO, Data de Julgamento: 06/05/2009,
1ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/05/2009, DJ-e Pág. 49).
Ademais, o Código de Processo Civil em seu art. 99, § 2.º, determina
que não se convencendo o juiz de que a parte faz jus aos benefícios
da gratuidade da justiça, deverá determinar a parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos antes de indeferir o
pedido.
Portanto, a simples afirmação do autor de que é pobre na forma da
lei, não comprova a reduzida capacidade financeira.
A parte autora não comprovou que faz jus ao benefício da gratuidade
da justiça, devendo fazê-lo no prazo de emenda, apresentando
documentos que provem sua condição econômica.
Dessa feita, intime-se a autora, via advogado, para emendar a peça
inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art.
321, do CPC/2015), apresentando o comprovante de pagamento
das custas processuais. Na hipótese de insistir na hipossuficiência
alegada, para melhor se aferir a necessidade do benefício pleiteado,
deverá apresentar comprovante de renda mensal ou, na ausência
deste, cópia da última declaração de renda fornecida pela Receita
Federal ou outro documento que demonstre seus rendimentos. Caso
a parte seja agricultora, deverá apresentar ficha do IDARON.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 27 de julho de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
NCM
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7000810-22.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente(s):
Nome: LOJAS TROPICAL E REFRIGERACAO LTDA
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Centro, Ji-Paraná - RO CEP: 76900-121
Advogado: NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA OAB: RO0001537,
Advogado: MAXIMILLIAN PEREIRA DE SOUZA OAB:
RO0006372
Requerido(s):
EXECUTADO: DENISE ALVES GOMES
Valor da Causa: R$ 4.247,03
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ji-Paraná - 2ª
Vara Cível, fica V. Sa. intimada para pagamento das custas iniciais,
conforme determinado na SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa, de acordo
com a Lei n. 3.896/2016, artigos 35 a 39.
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Observação: o boleto de pagamento pode ser emitido no sítio do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, www.tjro.jus.br, pela
opção Boletos, custas, 2º Via. Não comprovado o pagamento as
custas serão encaminhadas para protesto e inscrição em divida
ativa. Artigos 35 a 38 da Lei 3.896/2016 - Lei de custas.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.

4ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7007048-57.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: R. B. C. DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA
SILVA - RO0007495, MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA RO0005174, DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918
RÉU: JOSE DA SILVA
Nome: JOSE DA SILVA
Endereço: Rua dos Estudantes, 543, proximo ao Bar do pelé.
99215-2199, Bela Vista, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-668
DESPACHO SERVINDO DE CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO
Das custas.
Promova-se o recolhimento das custas processuais, no prazo de
15 dias.
Da citação.
Cumprida a determinação, cite-se a parte requerida para tomar
ciência da ação, bem como intime-a para pagar no prazo de 15
(quinze) dias a importância de R$ 6.386,60, advertindo-o de que
poderá no mesmo prazo opor embargos. Cientifique-a ainda de que
cumprindo a determinação, ou seja, efetuando o devido pagamento
no prazo, ficará isenta do pagamento de custas, devendo pagar
honorários advocatícios no importe de 5% do valor atribuído à
causa, nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil.
Fica a parte requerida, desde de logo, cientificada de que não
havendo cumprimento do MANDADO e nem oferecimento de
embargos, neste prazo, deverá ela efetuar o pagamento da quantia
acima indicada devidamente atualizada, no prazo de 15 dias
subsequentes, sob pena do pagamento de multa de 10% sobre
o valor do débito, bem como nos honorários advocatícios sob o
mesmo percentual, nos termos do artigo 523, §1º do Código de
Processo Civil.
ADVERTÊNCIA: Os embargos independem de prévia segurança
do Juízo conforme dispõe o artigo 702 do Código de Processo Civil.
Na ausência de embargos e/ou de pagamento constituir-se-á de
pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o MANDADO
inicial em MANDADO executivo e prosseguindo-se na forma de
execução, nos termos do artigo 701, §2º do mesmo Diploma.
Ji-Paraná, 26 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007096-16.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: COLDBRAS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIANO KALKMANN - RS55180
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RÉU: G. B. DA SILVA INSTALACAO - ME
Advogado do(a) RÉU:
O comprovante de transferência juntado na folha 17 - id Num.
20060752, demonstra que o beneficiário do crédito é terceira
pessoa e não a requerida.
Assim, a requerente deverá esclarecer a controvérsia.
Prazo: 15 dias.
Ji-Paraná, 26 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7007084-02.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: R. B. C. DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO
DA SILVA - RO0007495, MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA
- RO0005174, DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918
EXECUTADO: HUMBERTO PAIVA CRUZ JUNIOR
Advogado do(a) EXECUTADO:
Os documentos apresentados pelo exequente não constam do rol
do art. 784, do Código de Processo Civil, de modo que, não devem
ser executados na presente ação.
Assim, caberá a exequente promover a ação cabível, pois não há
possibilidade deste Juízo promover a alteração da distribuição, seja
pelo Cartório Distribuidor seja pela Coordenadoria de Informática, a
única alternativa é o indeferimento da petição inicial, tendo em vista
que a manutenção desta classe implicará em descompasso nas
próximas distribuições, em prejuízo da igualdade de distribuições
de processos da mesma natureza perante as Varas Cíveis desta
Comarca.
Diante do exposto, indefiro a petição inicial com base no artigo 485,
inciso I e IV, do CPC.
Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos.
P.R.I.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7001502-21.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RALDSON DE SOUZA PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA EUNICE DE OLIVEIRA RO0002956
RÉU: 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
DESPACHO SERVINDO DE CARTA/MANDADO
Em análise da preliminar de inépcia da petição inicial, face a
ausência dos documentos indispensáveis a propositura da ação,
verifica-se que não merece prosperar, tendo em vista que às fls.
16/17 – Id. 16472383 consta o boletim de ocorrência que comprova
a ocorrência do sinistro ocorrido em data de 19/07/2015, além disso,
às fls. 110/111 – Id.19494082 a parte autora juntou cópia da ficha
de atendimento médico no dia 19/07/2015, mesma data informada
no boletim de ocorrência. Assim rejeito a preliminar suscitada.
Quanto a alegação da requerida de que a parte autora não faz jus
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a indenização em razão da inadimplência quanto ao pagamento
do seguro, verifica-se que não merece prosperar, uma vez que
da análise dos documentos de fls. 19/21 – Id. 16472417 nota-se
que na data do sinistro, ocorrido em 19/07/2015, o requerente não
encontrava-se inadimplente. E, mesmo que estivesse em débito
não seria motivo para recusa de pagamento por parte da requerida,
conforme entendimento consubstanciado nos seguintes julgados:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO
ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92.VÍTIMA PROPRIETÁRIA
DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa
vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente
previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e
antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes.O
fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento
da indenização.Recurso conhecido e provido.(STJ - REsp: 621962
RJ 2003/0218433-0, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
Data de Julgamento: 08/06/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação: DJ 04/10/2004 p. 325)
Apelação cível. Seguro DPVAT. Ação de cobrança. Recusa de
pagamento da indenização securitária. Prêmio não quitado pelo
proprietário. Inadimplência que não prejudica o recebimento da
cobertura. Incidência da súmula 257 do STJ. Recurso desprovido.
Conforme a Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta
de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não
é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
Apelação, Processo nº 0005836-40.2015.822.0001, Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a)
do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento:
06/04/2017
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - DPVAT - ALEGAÇÃO
DE INADIMPLÊNCIA DO SEGURO - SÚMULA 257 STJ. - O
inadimplemento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não é
motivo para o não pagamento de indenização, conforme o teor da
Súmula 257 do STJ. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.18.0480766/001 - COMARCA DE UBERLÂNDIA – Relator do Acõrdão: Des.
Alexandre Santiago, Julgado em 27/06/2018 e publicado em no
DJE em 28/06/2018.
Verifica-se que a requerida impugnou a concessão dos benefícios
da assistência judiciária, porém o mesmo não juntou nenhuma
prova que pudesse subsidiar sua impugnação, no sentido de que
o requerente teria condições econômicas de arcar com as custas
e honorários advocatícios. Ademais o requerente, às fls. 13/14 –
Id. 16472375 juntou cópia de contracheque que comprovam sua
hipossuficiência, de modo que rejeito tal impugnação, mantendo a
concessão do benefício.
No MÉRITO, a requerida impugnou o laudo médico apresentado
pela parte autora, ao fundamento de que o mesmo não é imparcial.
Neste caso, é necessária a realização de prova pericial a fim de
atestar a efetiva invalidez permanente da parte requerente.
Assim, para a realização de perícia médica e nomeio o Dr. José de
Jesus Ahumada Molina, médico ortopedista e perito deste Juízo,
podendo ser localizado pelo telefone n. 98111-7425, bem como
pelo e-mail ahumada67@uol.com.br, a fim de realizar o laudo
pericial.
Fixo seus honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), a cargo da
requerida, uma vez que arguiu fato extintivo do direito da requerente,
bem como pretendeu a realização da prova, que, no entanto, deverá
feita por perito deste Juízo.
Intime-se a requerida para depositar o referido valor, junto a
Caixa Econômica Federal, Agência 3259, no prazo de 20 (vinte)
dias, improrrogável, sob pena de prosseguimento do feito sem a
realização desta prova.
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Com o depósito, intime-se a requerente, pessoalmente, para
comprovar o agendamento da perícia no prazo de 10 (dez) dias.
Fica o Senhor Perito também intimado para elaborar o laudo de
acordo com o anexo da Lei 11.945/2009, bem como para apresentar
o laudo no prazo de 30 (trinta dias).
Aguarde-se a realização do depósito.
Os quesitos estão apresentados à fl. 69 – Id. 18691643
Int.
Ji-Paraná, 26 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007051-12.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: HILGERT & CIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - RO0006338
EXECUTADO: REGIANE ALMEIDA DE ASSUNCAO
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Em consulta ao sistema Pje, constatei a existência de outras
duas ações iguais a esta, inclusive com os mesmos documentos,
cujas distribuição ocorreu em antes desta – autos n. 700705294.2018.8.22.0005 e 7007050-27.2018.8.22.0005 – em trâmite na
2ª Vara Cível.
Assim, a presente ação deverá ser extinta, em razão da existência
de litispendência, consoante artigo 337, §3º, e 485, V, e §3º, do
Código de Processo Civil.
Isto posto, decreto a extinção do processo, sem resolução do
MÉRITO, com espeque no artigo 485, V, e §3º, do Código de
Processo Civil.
Sem ônus, e arquivem-se.
P.R.I.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7005390-32.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE PAIXAO
Advogado do(a) AUTOR: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA RO0001338
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO MS0006611
DESPACHO SERVINDO DE CARTA / MANDADO
Tendo em vista que o sr. Perito apresentou o laudo (fls. 161/166
- Id.19768665), intimem-se as partes para ciência dele e se
manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo e havendo concordância de ambas, fica desde já
autorizada e determinada a expedição de oficio à Caixa Econômica
Federal para transferência do valor depositado à fl. 146 - Id.
15907172 em favor do sr. Perito e após voltem conclusos para o
proferimento de SENTENÇA.
Int.
Ji-Paraná/RO, 26 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006994-91.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: NESTOR DE SOUZA FREIRE
Advogado do(a) AUTOR: ANA MARIA DE ASSIS E ASSIS CARMO
- RO0004147
RÉU: IMOBILIÁRIA SUL IMÓVEIS LTDA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
O autor deverá, no prazo de 15 (quinze) dias:
a) apresentar planta e memorial descritivo do terreno;
b) apresentar a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel por
completo, uma vez que o de ID 19977417 - pag. 21consta somente
a primeira página;
c) comprovar fazer jus ao deferimento da gratuidade de justiça
postulada.
Com os documentos, retornem conclusos.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7010148-54.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MIGUEL DA SILVA MARTINS
Advogados do(a) AUTOR: BRUNA MOURA DE FREITAS RO0006057, ABEL NUNES TEIXEIRA - RO0007230
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO MS0006611
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Ji-Paraná/RO, fica a parte AUTOR/RÉU, por via de seu procurador,
intimada para, no prazo de 10 dias, manifestar-se quanto à juntada
do Laudo Pericial nos autos.
Ji-Parana, 30 de julho de 2018.
SAMUEL CUNHA DOS SANTOS
Diretor em substituição
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7006446-66.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: TERESANGELA PEREZ VAREA
Advogado do(a) AUTOR: DAMARIS HERMINIO BASTOS - RO8884
RÉU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Endereço: Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
939, ED. C.BRANCO, “OFFICE PARK” T.JATOBA,9 ANDAR,,
Tamboré, Barueri - SP - CEP: 06460-040
DESPACHO SERVINDO DE CARTA / MANDADO / CARTA
PRECATÓRIA / DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Cite-se a parte requerida para tomar ciência da ação bem
como intimem-se as partes para comparecerem à audiência de
conciliação, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de
Conflitos – CEJUSC, na sala 03, localizado na Rua Elias Cardoso
Balau, 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, nesta cidade, no dia
04 de outubro de 2018, às 09h20.
As partes deverão comparecer, pessoalmente ou por representante
(procurador) dotado de poderes específicos para negociar e
transigir, acompanhados dos respectivos advogados ou defensor
público.
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O não comparecimento injustificado das partes à audiência de
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do
Estado.
Sendo frutífera a conciliação, voltem conclusos para a
homologação.
Não havendo conciliação, o autor deverá recolher a segunda
parcela das custas processuais, no prazo de cinco dias, contados
da audiência.
Cientifique-se a parte requerida de que caso não seja obtida a
conciliação, poderá contestar o pedido da parte autora no prazo
de quinze dias, contados da data da audiência, e não sendo
apresentada contestação a ela serão aplicados os efeitos da
confissão e revelia, devendo os autos voltarem conclusos para o
proferimento de SENTENÇA.
Sendo apresentada a contestação, intime-se a parte autora para
impugná-la.
Decorrido o prazo para impugnação, voltem conclusos.
Ji-Paraná, 27 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7000275-30.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: TIAGO MOREIRA DIAS
Advogados do(a) EXEQUENTE: NATHALIA FERREIRA DE
OLIVEIRA - RO8242, RAFAEL SILVA COIMBRA - RO0005311
EXECUTADO: RENATO COSTA DE OLIVEIRA, CARLOS
PEREIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: RENATO COSTA DE OLIVEIRA
Endereço: Avenida Amazonas, apto 01, Nossa Senhora das
Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-171
Nome: CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA
Endereço: desconhecido
DESPACHO SERVINDO CARTA / CARTA PRECATÓRIA /
MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Intimem-se os executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
paguem a importância executada no importe de R$ 1.558,35 (um mil
quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), mais
as custas processuais, sob pena do débito ser acrescido de multa
processual no importe de 10%, além de honorários advocatícios no
mesmo percentual.
Advirta-se a parte executada de 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 inicia-se o prazo para impugnação, que
deverá ser realizada em observância ao disposto no artigo 525 do
CPC.
Não havendo pagamento tampouco a impugnação, certifique-se
e intime-se a parte exequente 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, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor referido, bem como para requerer
o que entender pertinente para a satisfação de seu crédito.
Intime-se ainda o executado quanto ao bloqueio de valores
realizado em sua conta, no valor de R$ 128,68 (cento e vinte oito
reais e sessenta e oito centavos), consoante documento anexo.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7009972-75.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALEXSANDRO NUNES DE JESUS
Advogados do(a) AUTOR: BRUNA MOURA DE FREITAS RO0006057, ABEL NUNES TEIXEIRA - RO0007230
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
DESPACHO SERVINDO DE CARTA/MANDADO
A alegação da requerida de que houve recusa no pagamento ante a
ausência de complementação de documentos não deve prosperar,
uma vez que há nos autos boletim de ocorrência ( fl. 18 – Id.
14311270) no qual narra que o sinistro ocorreu no dia 13/05/2016
e que o requerente foi socorrido por populares, além disso também
consta ficha de atendimento hospitalar indicando atendimento na
mesma data indicada no boletim de ocorrência, o que comprova o
acontecimento do sinistro. Ademais, ao contrário do alegado pela
requerida o boletim de ocorrência encontra-se assinado.
Rejeito a preliminar de ausência de pressuposto válido para
constituição do processo, relativa ao comprovante de residência,
que não se encontra cadastrado em nome do autor, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 540, firmou
entendimento no sentido de que “Na ação de cobrança do seguro
DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu
domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu”.
Rejeito ainda a preliminar de ilegibilidade de documentos
apresentados pelo requerente, haja vista que os documentos que
acompanham a contestação encontram-se em perfeito estado de
visibilidade, inclusive o boletim de ocorrência juntado ao autos pela
própria requerida na fl. 96 – Id. 18790657.
No MÉRITO, a requerida impugnou o laudo médico apresentado
pela parte autora, ao fundamento de que o mesmo não é imparcial.
Neste caso, é necessária a realização de prova pericial a fim de
atestar a efetiva invalidez permanente da parte requerente.
Assim, para a realização de perícia médica e nomeio o Dr. José de
Jesus Ahumada Molina, médico ortopedista e perito deste Juízo,
podendo ser localizado pelo telefone n. 98111-7425, bem como
pelo e-mail ahumada67@uol.com.br, a fim de realizar o laudo
pericial.
Fixo seus honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), a cargo da
requerida, uma vez que arguiu fato extintivo do direito da
requerente, bem como pretendeu a realização da prova, que, no
entanto, deverá feita por perito deste Juízo.
Intime-se a requerida para depositar o referido valor, junto a
Caixa Econômica Federal, Agência 3259, no prazo de 20 (vinte)
dias, improrrogável, sob pena de prosseguimento do feito sem a
realização desta prova.
Com o depósito, intime-se a requerente, pessoalmente, para
comprovar o agendamento da perícia no prazo de 10 (dez) dias.
Fica o Senhor Perito também intimado para elaborar o laudo de
acordo com o anexo da Lei 11.945/2009, bem como para apresentar
o laudo no prazo de 30 (trinta dias).
Aguarde-se a realização do depósito.
Os quesitos estão apresentados à fl. 89 – Id. 18790635.
Int.
Ji-Paraná/RO, 27 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000347-80.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MONAMARES GOMES RO0000903, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO0001096,
DANIELE GURGEL DO AMARAL - RO0001221, GILBERTO SILVA
BOMFIM - RO0001727
EXECUTADO: EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI - ME,
MARCELO DE FREITAS SILVA, SEBASTIAO VENANCIO DA
SILVA, MAURICIA DE FREITAS SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Promova-se a juntada do inteiro teor da matrícula do imóvel que
pretende a penhora, devendo ainda promover o pagamento da
quantia de R$ 15,29 para que seja realizada a penhora através do
sistema ARISP.
Prazo: 05 dias.
Decorrido referido prazo sem manifestação, arquivem-se os autos,
onde o prazo de prescrição intercorrente começará fluir a partir de
um ano da data do arquivamento.
Ji-Paraná, 27 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7002860-26.2015.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: MOURAO PNEUS LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: GEOVANE CAMPOS MARTINS RO0007019, NAIANY CRISTINA LIMA - RO0007048
EXECUTADO: CERAMICA ALIANCA LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO SERVINDO DE CARTA / MANDADO
(Id. 19723623) Defiro.
Aguarde-se pelo prazo de 90 dias.
Decorrido referido prazo sem manifestação, arquivem-se os autos,
onde o prazo de prescrição intercorrente começará fluir a partir de
um ano da data do arquivamento.
Ji-Paraná, 29 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006670-04.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DIEGO MATEUS MEDEZANE DIAS, DETE SORVETES
EIRELI - ME
Advogado do(a) AUTOR: LOUISE SOUZA DOS SANTOS HAUFES
- RO0003221
Advogado do(a) AUTOR: LOUISE SOUZA DOS SANTOS HAUFES
- RO0003221
RÉU: SG - SORVETES LTDA - EPP
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, apresentem documentos constitutivos
da empresa requerente, bem como procuração outorgada a
advogada constituída.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7001210-36.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: MASTER CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: FELIPE WENDT - RO0004590
RÉU: FERREIRA & NERES COM. DE CONFECCOES LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO SERVINDO DE CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
Intime-se o requerente para dar o necessário andamento ao feito
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Ji-Paraná, 26 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7009131-80.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALCINO MATIAS DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA RO0001338
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogados do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA
- RO9117, WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665, IRAN DA
PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO0005087, PAULO BARROSO
SERPA - RO0004923
DESPACHO SERVINDO DE CARTA / MANDADO
Intime-se a requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar
sobre a petição de fl. 77 - Id. 19815243. Após voltem os autos
conclusos.
Ji-Paraná/RO, 27 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7002920-28.2017.8.22.0005
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: AIRTON DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: GENECI ALVES APOLINARIO RO0001007, ADILSON PRUDENTE DE OLIVEIRA - RO0005314
RÉU: MARCOS AIRTON DOS SANOS DA SILVA, MARIA LIZETE
DOS SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
Homologo o acordo celebrado entre as partes e constante no Id.
19733268, para que produzam seus legais e jurídicos efeitos e
julgo extinto o processo, com resolução do MÉRITO, com base no
artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Arquivem-se.
P.R.I.
Ji-Paraná, 27 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7003040-37.2018.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM
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DIVÓRCIO (87)
REQUERENTE: ANTONIO SERGIO XAVIER
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: SONIA REGINA DE OLIVEIRA CRUZ
Advogado do(a) REQUERIDO: AYRES ANTUNES BEZERRA SP273986
SENTENÇA
ANTONIO SERGIO XAVIER da Silva propõe ação de modificação
de guarda c/c visitas e exoneração de alimentos em face de SONIA
REGINA DE OLIVEIRA CRUZ, alegando que encontra-se separado
judicialmente do requerido desde 13 de novembro de 2003.
A inicial veio acompanhada de procuração e o documentos.
A requerida foi citada e apresentou contestação concordando com
os pedidos formulados pelo autor (id. 18776324)
É o Relatório.
Decido.
Trata-se de ação de conversão de separação judicial em divórcio,
onde o requerente alega que está separada judicialmente do
requerido desde 13 de novembro de 2003.
É sabido que em ações de conversão da separação em divórcio
basta a comprovação da separação judicial, que existe nos autos
(fl. 11 - Id. 17338851), nem mesmo se exigindo a prévia partilha de
bens, inteligência do artigo 1.581 do Código Civil, de modo que não
se justifica qualquer dilação probatória.
Assim, considerando satisfeitas as exigências legais, nos termos
da Emenda Constitucional n. 66/2010, o pedido formulado pela
requerente merece ser acolhido.
Diante do exposto, julgo procedente o pedido, decretando o
divórcio de ANTONIO SERGIO XAVIER e SONIA REGINA DE
OLIVEIRA CRUZ e, via de consequência julgo extinto o processo
com resolução do MÉRITO.
Expeçam-se os MANDADO s necessários e após, arquivem-se os
autos.
Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça.
Ji-Paraná, 27 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7004957-91.2018.8.22.0005
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: CRISTINA MARTINS DE LIMA, MATHEUS DE
LIMA SODRE, LUKAS DE LIMA SODRE
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA KENKO LOPES DE
CARVALHO YAMADA - RO8407
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA KENKO LOPES DE
CARVALHO YAMADA - RO8407
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA KENKO LOPES DE
CARVALHO YAMADA - RO8407
INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Advogado do(a) INTERESSADO:
SENTENÇA
M.L.S. e outros ingressaram com ação de alvará judicial a fim
de promoverem o levantamento de quantia depositada na Caixa
Econômica Federal a título de FGTS/PIS/PASEP, em favor do
falecido José Sobrinho Sodré, esposo e genitor dos requerentes.
Assim, pleiteiam a concessão de alvará judicial para levantamento
dos valores que lhes são devidos.
A inicial veio acompanhada de procuração e dos documentos.
É o relatório.
Decido.
O procedimento de alvará judicial é de jurisdição voluntária, não
sendo necessário se observar o princípio da legalidade estrita,
podendo o Juiz decidir da forma que é mais conveniente ou
oportuna.
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Além do mais, a genitora dos menores comprovou que sua renda
mensal não é capaz de prover todas as suas despesas e a de seus
filhos, assim como comprovou que não está recebendo pensão por
morte.
Assim, o pedido formulado pelos requerentes merece ser acolhido,
porquanto os mesmos são legítimos herdeiros do falecido, tendo
direito de promoverem o levantamento dos valores deixados pelo
mesmo.
Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulados pelas
autoras e, via de consequência, extingo o processo com resolução
do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Expeça-se alvará judicial em favor dos requerentes para
levantamento da quantia depositada na Caixa Econômica Federal,
a título de FGTS/PIS/PASEP.
Sem custas.
Cumprida a determinação, arquivem-se os autos.
P.R.I.C.
Ji-Paraná, 27 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7005137-10.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: RICAL - RACK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARROZ
LTDA
Advogado do(a) AUTOR: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO
- RO0003249
RÉU: PAULO JUNIOR RODRIGUES SOARES
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO SERVINDO DE CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
Intime-se a exequente, pessoalmente, para no prazo de 05 dias,
dar prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito,
sob pena de extinção.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7004337-50.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANDRE NIETO MOYA - SP0235738
RÉU: A C DA SILVA PECAS E ACESSORIOS EIRELI
Advogado do(a) RÉU:
Deixo de realizar pesquisas de endereço da parte requerida, eis
que já foram realizadas por este Juízo.
Assim, o valor depositado pela requerente, para realização da
diligência, poderá ser utilizada em diligências futuras.
Cite-se a parte requerida por edital pelo prazo de 30 dias.
Decorrido o prazo sem manifestação, à parte requerida citada por
edital, nomeio-lhe desde logo curador especial um dos defensores
públicos atuantes nesta comarca, para oferecer defesa, bem como
acompanhar os demais atos deste processo.
Ji-Paraná, 27 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7010610-45.2016.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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EXEQUENTE: REONIDES PEZZIN
Advogados do(a) EXEQUENTE: IASMINI SCALDELAI DAMBROS
- RO7905, CELSO DOS SANTOS - RO0001092
EXECUTADO:
COOPERATIVA
DOS
PROD.
RURAIS
ORGANIZADOS PARA AJUDA MUTUA.
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
(Id. 18974694) O exequente requer a desconsideração da
personalidade jurídica.
Entretanto, verifico que a parte não observou a disposição do art.
134 do Código de Processo Civil, no que tange ao incidente.
Dessa forma, determino que a autora promova a distribuição
como incidente processual no sistema PJE, no prazo de dez dias,
devendo para tanto, comprovar o preenchimento dos pressupostos
legais para deferimento da desconsideração.
Cumpridas as determinações, e havendo comprovação nos autos
da distribuição do incidente, retornem conclusos para suspensão.
Sem manifestação, arquivem-se os autos, onde passará a correr o
prazo de suspensão do curso da ação, nos termos do artigo 921, §
1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de um ano.
Int.
Ji-Paraná, 27 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007132-58.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MONZA TINTAS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA
SILVA - RO0007495, MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA RO0005174, DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918
RÉU: MISAC PERES DOS REIS
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
A requerente deverá comprovar o recolhimento das custas
processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7009813-35.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDER FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERNANDO TAVANTI RO0002333
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intimem-se as partes para manifestam-se, no prazo de 15 (quinze)
dias, quanto ao laudo pericial acostado no ID 20073317.
Após, retornem conclusos.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
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Processo: 7002763-21.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDVALDO HOTTIS
Advogado do(a) AUTOR: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA RO0001338
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte requerida intimada, por via de seu
procurador, sobre os termos do ato judicial de Id n. 19964812, bem
como para, no prazo de 20 dias, comprovar nos autos o depósito
dos honorários arbitrados para a realização da perícia médica no
valor de R$ 1000,00 (mil reais), conforme determinação.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
DAVI GONCALVES FERREIRA SOBRINHO
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7002434-09.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: EUROS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA
Advogado do(a) AUTOR: JOBECY GERALDO DOS SANTOS RO000541A
RÉU: JI-CALHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Ji-Paraná/RO, fica a parte AUTORA, por via de seu procurador,
intimada para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto à Certidão
expedida sob Id n. 20150484.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
SAMUEL CUNHA DOS SANTOS
Diretor em substituição
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7005156-16.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JEREMIAS CUNHA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: JAIRO DE OLIVEIRA SOARES
Advogado do(a) RÉU: JAIR FERRAZ DOS SANTOS - RO0002106
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte requerida intimada, por via de seu
procurador, para, no prazo de 15 dias, querendo apresentar
contestação.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7006202-40.2018.8.22.0005
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA RO0005398
RÉU: REGINALDO SOUZA PREVILATO
Advogado do(a) RÉU: PERICLES XAVIER GAMA - RO0002512
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de JiParaná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador,
a se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a Contestação juntada
aos autos e, querendo, apresentar Réplica.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7000523-59.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDSON LOPES DE ASSIS FILHO
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: REGIANE DA ROCHA ASSIS
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de JiParaná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador,
a se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a Contestação juntada
aos autos e, querendo, apresentar Réplica.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7002580-84.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DAVI VENANCIO DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA RO0001338
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, ficam as partes, por via de seus procuradores,
intimadas para, no prazo de 5 dias, manifestarem-se quanto à
juntada, no processo, do Laudo Pericial id 20117213.
Ji-Parana, 30 de julho de 2018.
JOSE RENATO VANUCHI
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7008271-16.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: BRADESCO SAUDE S/A
Advogado do(a) AUTOR: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI RO0004571
RÉU: DUDU P. TRANSPORTES LTDA - EPP
Advogados do(a) RÉU: PAULO AFONSO FONSECA DA FONSECA
JUNIOR - RO5477, DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA DOMINGUES
- RO0005963
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Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte autora, por via de seu procurador,
intimada para no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a petição de
Id n. 20085509.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
JOSE RENATO VANUCHI
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007378-88.2017.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: YURI ROBERT RABELO ANTUNES
- RO0004584
EXECUTADO: ALFA RESTAURANTES LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO SERVINDO DE MANDADO
Redistribua o MANDADO de folha Num. 12396211 ao mesmo
Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo dê o fiel cumprimento,
especificamente quanto a penhora de bens.
Autorizo o uso de força policial.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 0000814-62.2010.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALDEIR ALVES DE NOVAIS
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANTONIO EDUARDO SCHRAMM
DE SOUZA - RO0004001, AMANDA IARA TACHINI DE ALMEIDA
- RO0003146
EXECUTADO: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
Advogados do(a) EXECUTADO: ANDRE LUIZ ATAIDE MORONI RO0004667, FERNANDA PRIMO SILVA - RO0004141
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte EXEQUENTE/EXECUTADA, por
intermédio de seu procurador, intimada da SENTENÇA de Id n.
19292790.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
SAMUEL CUNHA DOS SANTOS
Diretor em substituição
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7003852-79.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 20/04/2018 16:22:06
Requerente: MARILZA RODRIGUES DOS REIS
Advogado do(a) AUTOR: MILTON FUGIWARA - RO0001194
Requerido: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) RÉU: ALAN ARAIS LOPES - RO0001787
SENTENÇA
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais e pedido de tutela proposta por
Marilza Rodrigues dos Reis em face de Telefônica Brasil S/A, ao
argumento de que foi surpreendida com a inscrição de seu nome
referente ao contrato n. 0000899993101444, com vencimento
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em 09/03/2014, no valor de R$ 513,84 (quinhentos e treze reais
e oitenta e quatro centavos), mas afirmou que jamais contratou
nenhum serviço da requerida.
Requereu antecipadamente, a retirada de seu nome dos órgãos de
proteção ao crédito, e no MÉRITO, a declaração da inexistência do
débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização
por danos morais. Apresentou procuração e documentos.
O pedido de tutela foi deferido, determinando que a requerida
promovesse a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção
ao crédito, designando audiência de tentativa de conciliação (ID
17811094).
A requerida demonstrou o cumprimento da ordem de tutela (ID
18406617), bem como documentos constitutivos. Apresentou
contestação, alegando preliminarmente que a autora não
comprovou a restrição. No MÉRITO, aduziu quanto ao procedimento
para solicitação e instalação de linhas telefônicas; argumentou
quanto a possibilidade de fraude – caso fortuito; da exclusão da
responsabilidade – causa exclusiva de terceiro; da inexistência de
dano moral; do enriquecimento ilícito e da aplicação dos juros de
mora a partir do arbitramento. Postulou pela improcedência dos
pedidos da autora.
A tentativa de conciliação resultou infrutífera entre as partes (ID
19380483).
A requerente impugnou os argumentos da requerida, pugnando ao
final pela procedência de seus pedidos (ID 19898904).
É o relato.
DECIDO.
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra,
sendo portanto, desnecessário a produção de outras provas, além
das já constantes nos autos.
Com relação a alegação de que a autora não comprovou com certidão
hábil a restrição de seu nome, não merece guarida, porquanto além
da certidão expedido por “sítio eletrônico” há também uma certidão
expedida pelo CDL de Ji-Paraná no ID 17796718 – pag. 02 que
demonstra a inclusão pela requerida.
A questão posta nos autos cinge-se em torno de inclusão do nome
da autora em órgãos de proteção ao crédito pela requerida.
Nesse contexto, tratando-se de demanda de relação de consumo,
é ônus da parte ré demonstrar a validade da cobrança e legalidade
da inclusão em órgãos restritivos (art. 6º, VIII, do CDC).
Ao oferecer contestação, a requerida não obteve êxito em
demonstrar a relação jurídica realizada com a requerente, uma
vez que não trouxe aos autos os documentos que comprovem ter
existido negócio jurídico firmado entre as partes.
Desse modo, tendo a requerente afirmado que não possui contrato
com a requerida, cabia a mesma produzir prova demonstrando o
contrário, o que não ocorreu.
Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da
prova incumbe a autora quanto ao fato constitutivo de seu direito,
e a requerida, quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
No caso dos autos, a requerente aduziu jamais ter contratado
os serviços da requerida, sendo que cabia a ela demonstrar a
legalidade na cobrança, mas mesmo após ser intimada a apresentar
documentos de contratação, não o fez, sendo que limitou-se a referir
que possivelmente foi vítima de fraude realizada por terceiros,
pugnando, para tanto, pela exclusão de responsabilidade, e, por
conseguinte, julgamento improcedente dos pedidos.
Ocorre que não fez prova de que tenha agido com a devida
cautela para evitar a ocorrência do fato, ou seja, poderia ter exigido
documentos autenticados, por exemplo.
Nesse sentido, não há como afastar a responsabilidade civil da
empresa, dada a teoria do risco administrativo adotada pelo CDC,
conforme jurisprudência:
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRAUDE DE TERCEIROS. EMPRESA
TELEFONIA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS. NEGLIGÊNCIA
CONTRATAÇÃO. DANO COMPROVADO. FIXAÇÃO DOS
DANOS MORAIS. CARÁTER PEDAGÓGICO. - A responsabilidade
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de indenizar decorre do simples fato do nome da parte ter sido
negativado indevidamente. - É cediço que mesmo tendo o fato
ocorrido por alguma fraude de terceiro, não há como negar a
responsabilidade da empresa, face à sua objetividade. - Os danos
morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do
ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem
ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do
ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico. (TJMG - AC: 10395130004702001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes
da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras Cíveis / 13ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014).
Por tais razões, merecem credibilidade as alegações da autora,
devendo ser declarada a inexistência dos débitos apontados
no órgão de proteção ao crédito em relação ao contrato n.
0000899993101444, com vencimento em 09/03/2014, no valor de
R$ 513,84 (quinhentos e treze reais e oitenta e quatro centavos).
Destarte, diante da evidente prática do ato ilícito pela parte ré, deve
ser reconhecida não só a inexistência da dívida em face da autora,
mas também os seus consectários, ou seja, indevida a inscrição
em órgãos de proteção ao crédito, caracterizando incontinenti o
dano moral indenizável.
É pacífico o entendimento de que, nesses casos de negativação
indevida, o dano moral é presumido, não dependente de prova
efetiva de sua ocorrência (do dano), bastando comprovação da
negativação junto aos órgãos protetivos. Trata-se de dano moral in
re ipsa, ou seja, presumido.
Sobre a questão, vejamos a jurisprudência do colendo STJ: (AgRg
no AREsp 348.619/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).
Em CONCLUSÃO, estão presentes os requisitos informadores da
responsabilidade civil por parte da requerida. Com efeito, o agir
ilícito ficou consubstanciado no cadastramento injusto do nome da
parte autora em órgão de proteção ao crédito. A seu turno, o nexo
de causalidade consiste na relação entre a inscrição indevida do
nome do autor em órgão de proteção ao crédito e o dano.
No tocante a fixação do valor indenizatório, deve-se levar em conta
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser
nem tão ínfimo que não sirva de caráter educativo para a parte ré,
mas nem tão exacerbado para não configurar um enriquecimento
sem causa para o autor.
O valor deve ser fixado num grau de moderação, levando-se
em conta o poderio econômico das partes -, o grau de culpa, a
extensão do dano e também para desencorajar a repetição de atos
dessa natureza.
Assim, levando-se em conta os parâmetros acima, bem como a
ausência de extensão do dano, entendo razoável a fixação do valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
O nosso Tribunal tem entendido que tal valor é razoável em tais
casos, conforme julgado:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO INADIMPLENTES. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO
MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. A simples inclusão indevida do nome
da parte nos cadastros de inadimplentes, por si só, gera o dever
de indenizar pela parte que deu azo à restrição. A entidade que
promove a indevida inscrição de devedor na SERASA e/ou em
outros bancos de dados, responde pela reparação do dano moral
que decorre dessa inscrição. A fixação do valor devido a título de
indenização por danos morais deve dar-se com prudente arbítrio,
para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento
alheio, como também para que o valor não seja irrisório. (TJ-RO
– Recurso Inominado 1000600-95.2013.822.0604, Relator Juíza
Euma Mendonça Tourinho, Data de Julgamento: 04/10/2013,
Turma Recursal, Data da publicação: 08/10/2013).
Posto isso, julgo procedente em parte os pedidos, para: a) declarar
a inexistência do débito contrato n. 0000899993101444, com
vencimento em 09/03/2014, no valor de R$ 513,84 (quinhentos e
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treze reais e oitenta e quatro centavos); b) condenar a ré a pagar
indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais), com atualização monetária segundo tabela prática
do TJRO a partir desta DECISÃO (Súmula 362 do STJ) e juros de
mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a contar do descobrimento
da inscrição – 18/04/2018.
Confirmo a DECISÃO liminar de antecipação de tutela de exclusão
do nome da parte autora dos cadastros de restrição de crédito.
Condeno a requerida no pagamento das custas e honorários
advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação em
danos morais (art. 85, § 2º, do CPC).
Como corolário, extingo o processo, com resolução de MÉRITO,
com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.
Certificado o trânsito em julgado, recolhidas as custas, ou, se não
recolhidas, inscritas em dívida ativa e protesto, após, arquivem-se
os autos.
P.R.I.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007751-22.2017.8.22.0005
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Protocolado em: 23/08/2017 13:35:15
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
RÉU: ELINETE PEREIRA DE OLIVEIRA
DESPACHO
(Id. 19452453) Defiro a suspensão do feito como pleiteado pela
requerente, pelo prazo de 60 dias.
Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor, na pessoa
de seu advogado, para manifestar-se no prazo de dez dias.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7005441-09.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: ELZA MARIA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ANA MARIA DE ASSIS E ASSIS CARMO
- RO0004147
RÉU: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intime-se a requerente para manifestar-se quanto a contestação e
a petição constante no id. 19862373.
Após, voltem conclusos.
Ji-Paraná, 28 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7001046-71.2018.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: G. D. S. L.
Advogado do(a) REQUERENTE: CLEIA APARECIDA FERREIRA
- RO000069A
REQUERIDO: R. F. D. S.
Advogados do(a) REQUERIDO: TARCISIO JORGE SILVA
ALMEIDA - MS15630, LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS GO43809
Reitere-se o ofício de folha 38 - id Num. 17112561.
Saliento que se os alimentos não foram descontados dos benefícios
percebidos pelo requerido, a requerente poderá requerer o
cumprimento da DECISÃO.
Manifeste-se o requerido quanto aos documentos apresentados
pela requerente, no prazo de 05 dias.
Após, vista ao Ministério Público.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7004894-66.2018.8.22.0005
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: ETSUKO UTIMURA E SILVA, ANDERSON
YUKIO E SILVA, ROSANA YUKIKO SILVA, VANESSA YUKIE E
SILVA FORTI
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ARISTIDES DE JESUS
MOTA - PR09856
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ARISTIDES DE JESUS
MOTA - PR09856
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ARISTIDES DE JESUS
MOTA - PR09856
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ARISTIDES DE JESUS
MOTA - PR09856
DESPACHO
Defiro a gratuidade de justiça.
Inclua-se no polo ativo - Bruno Eduardo Pereira e Silva.
Determino que a presente DECISÃO sirva de ofício ao Banco do
Brasil e a Caixa Econômica Federal, para que em 10 (dez) dias,
informem a existência de eventuais numerários em conta bancária,
seguros, aplicações, investimentos, PIS/PASEP e FGTS em nome
de Petronio José e Silva - filho de Poponio Leopoldino da Silva e
Aurina de Arruda e Silva, nascido em 17/10/1951.
Com as informações, intimem-se os autores, para manifestaremse, em 05 (cinco) dias, após, conclusos.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7001146-26.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JESSICA FERREIRA NEGRINE
Advogado do(a) AUTOR: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA RO0001338
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogados do(a) RÉU: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR RO0005087, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, JOSE
HENRIQUE BARROSO SERPA - RO9117
DESPACHO
Em sede de providências preliminares, intime-se a parte autora
para que, no prazo de 10 dias, se manifeste quanto a alegação da
requerida de ausência de documentos indispensáveis à propositura
da ação – ausência de boletim de atendimento médico, constante
às fls. 31/34 – Id. 19142956.
Com a manifestação da parte autora, retorne os autos conclusos.
Int.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006519-38.2018.8.22.0005
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR: NAIR VIZELI MARANGONI
Advogado do(a) AUTOR: JUSTINO ARAUJO - RO0001038
RÉU: WALMAR MEIRA PAES BARRETO, TATIANA SILVA MEIRA,
SIMONE SILVA MEIRA
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
A requerente pretende usucapir o imóvel urbano caracterizado
como sendo LOTE 50, QUADRA 67A, SETOR 201.
Ocorre que o documento de id Num. 19669680 – fl. 18, aponta que
lote e quadra diverso daquele indicado na petição inicial.
Assim, deverá esclarecer a controvérsia.
Deverá ainda, apresentar inteiro teor da certidão da matrícula do
imóvel, assim como cópia do cadastro do imóvel junto a prefeitura.
Prazo: 15 dias.
Ji-Paraná, 24 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7005391-80.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: ADVAIR FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: ZENILTON FELBEK DE ALMEIDA RO8823
RÉU: GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME,
CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA
Nome: GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME
Endereço: Avenida das Seringueiras, 800, Cafezinho, Ji-Paraná RO - CEP: 76913-138
Nome: CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA
Endereço: Sitio Corumbatai S/N, Bairro de Batovi, Rio Claro/SP,
CEP 13504-800
DESPACHO SERVINDO DE CARTA / MANDADO / CARTA
PRECATÓRIA / DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Cite-se a parte requerida para tomar ciência da ação bem
como intimem-se as partes para comparecerem à audiência de
conciliação, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de
Conflitos – CEJUSC, na sala 01, localizado na Rua Elias Cardoso
Balau, 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, nesta cidade, no dia
27 de setembro de 2018, às 9:20 horas.
As partes deverão comparecer, pessoalmente ou por representante
(procurador) dotado de poderes específicos para negociar e
transigir, acompanhados dos respectivos advogados ou defensor
público.
O não comparecimento injustificado das partes à audiência de
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do
Estado.
Sendo frutífera a conciliação, voltem conclusos para a homologação.
Não havendo conciliação, o autor deverá recolher a segunda
parcela das custas processuais, no prazo de cinco dias, contados
da audiência.
Cientifique-se a parte requerida de que caso não seja obtida a
conciliação, poderá contestar o pedido da parte autora no prazo
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de quinze dias, contados da data da audiência, e não sendo
apresentada contestação a ela serão aplicados os efeitos da
confissão e revelia, devendo os autos voltarem conclusos para o
proferimento de SENTENÇA.
Sendo apresentada a contestação, intime-se a parte autora para
impugná-la.
Decorrido o prazo para impugnação, voltem conclusos.
Ji-Paraná, 24 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7003927-21.2018.8.22.0005
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: PAULO ROGERIO PASSARELLI
Advogado do(a) REQUERENTE:
SENTENÇA Paulo Rogério Passareli propõe ação de alvará
judicial a fim de promover o levantamento de quantia depositada
junto a Caixa Econômica Federal em favor do falecido José Elias
Passareli, seu genitor.
Foi expedido ofício a fim de contatar o valor existente em nome do
falecido (id Num. 17848447).
É o relatório.
Decido.
O procedimento de alvará judicial é de jurisdição voluntária, não
sendo necessário se observar o princípio da legalidade estrita,
podendo o Juiz decidir da forma que é mais conveniente ou
oportuna.
Assim, o pedido formulado pelo requerente merece ser acolhido,
porquanto o mesmo é legítimo herdeiro do falecido, tendo direito
de promover o levantamento dos valores deixados pelo mesmo.
Além domais, os demais herdeiros, filho do falecido, renunciaram a
este direito (veja-se o documento de id Num. 17840601 - Pág. 5).
Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulados pelas
autoras e, via de consequência, extingo o processo com resolução
do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Expeça-se alvará judicial em favor do requerente para levantamento
da quantia depositada junto a Caixa Econômica Federal, relativa
ao PIS, conforme descrito no documento de folha 33 – id Num.
18632124, devendo incluir os acréscimos legais.
Sem custas.
Arquivem-se os autos.
P.R.I.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006368-72.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUCAS COSTA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: MARIA MARLENE DE ALMEIDA SILVA
- RO0004241, ANANIAS PINHEIRO DA SILVA - RO0001382
RÉU: SEGURADORA LIDER S/A
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Como se sabe, o prévio requerimento administrativo é essencial
para caracterizar o interesse de agir da requerente e, a fim de
comprovar a regularidade do pedido formulado, fica a requerente
intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição
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inicial juntando aos autos o processo administrativo com a
negativa de pagamento pela requerida, bem como comprovação
de que enviou a documentação exigida, uma vez que à fl. 23 – Id.
19575886 consta apenas um código de rastreamento do site dos
correios, não sendo possível identificar o destinatário.
Int.
Ji-Paraná, 24 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7002081-37.2016.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: VITAMAIS NUTRICAO ANIMAL LTDA
Advogado do(a) AUTOR: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN RO000064B
RÉU: IVAN ALVES PEREIRA
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte exequente, por intermédio de seu
procurador, intimada a recolher a taxa disciplinada no art. 17 da Lei
n. 3.896/2016, no prazo de 15 dias.
* Obs. 1: A taxa supra descrita deverá ser recolhida para tantos
quantos forem os sistemas e a quantidade de partes a serem
pesquisados. Ex: INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, etc.
* Obs. 2: In verbis:
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) para cada uma delas. (grifo nosso)
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7001672-27.2017.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Advogado do(a) EXEQUENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - SP0107414-A
EXECUTADO: ISAC SILVA FIGUEIREDO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte exequente, por intermédio de seu
procurador, intimada a recolher a taxa disciplinada no art. 17 da Lei
n. 3.896/2016, no prazo de 15 dias.
* Obs. 1: A taxa supra descrita deverá ser recolhida para tantos
quantos forem os sistemas e a quantidade de partes a serem
pesquisados. Ex: INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, etc.
* Obs. 2: In verbis:
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) para cada uma delas. (grifo nosso)
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7011023-24.2017.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL - RO0002894
RÉU: JACQUELINE DE OLINDA SILVA SANTOS
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Cumpra-se a DECISÃO de ID 19413359 quanto a reclassificação.
A exequente postula no ID 19843150, pela penhora de 30% (trinta
por cento) dos rendimentos da executada para quitação do débito.
Contudo, embora entenda ser cabível a penhora, o seu deferimento
deve ocorrer como última medida, após a realização de diligências
para localização de bens.
E, considerando que o exequente sequer diligenciou no sentido de
localizar bens imóveis ou semoventes em nome da executada, o
indeferimento por hora é a medida que se impõe.
Isto posto, indefiro no momento a penhora de percentual do salário
do executado, determinando a intimação da parte exequente, para,
em 05 (cinco) dias, postular o que entender de direitos, indicando
bens passíveis de penhora.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000916-81.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: EVERTON ALVES PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: ELIANE MARA DE MIRANDA RO0007904
RÉU: LARISSA DE ALMEIDA BONFIM BERGAMIN
Advogado do(a) RÉU: JOSE CARLOS NOLASCO - RO000393B
Manifeste-se a parte embargante quanto aos documentos
apresentados pelo embargado.
A preliminar de intempestividade dos embargos, será analisada
por ocasião do proferimento de SENTENÇA ou saneamento do
processo.
Prazo: 05 dias.
Ji-Paraná, 24 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 0013073-50.2014.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Data da Distribuição: 01/02/2018 15:19:00
Requerente: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Requerido: ROMAVE VEICULOS LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: RODRIGO TOSTA GIROLDO RO0004503
SENTENÇA
Consta na petição da exequente de ID 15958562 – pag. 26 que
a quadra em que o lote objeto da execução estaria situada, não
existe, e por consequência, o lote também não existe, requerendo
a suspensão.
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De igual forma, manifestou no ID 15958562 para aguardar DECISÃO
do Secretária de Fazenda quanto a baixa do cadastro e débitos.
Todavia, ao ser instada a manifestar-se, requereu a continuidade
da execução com a hasta pública do bem penhora (ID 17775252),
cujo pedido foi indeferido, determinando que a exequente se
manifestasse quanto ao procedimento administrativo, bem como
quanto a exceção de pré-executividade oposta pelo executado,
mas quedou-se inerte.
É o relatório.
DECIDO.
A Fazenda Pública informa que a área objeto do débito em
execução não existe e que o cancelamento dos débitos dependiam
de DECISÃO no processo administrativo, requerendo a suspensão
do processo.
Todavia, não apresentou cópia do processo, nem mesmo a
DECISÃO proferida naquele, de modo que, a execução merece
ser extinta.
Ademais, afasto os argumentos do executado opostos na exceção
de pré-executividade de ID 15958526 – pag. 12-14, porquanto não
há que se falar em relação de consumo, nem mesmo em repetição
do indébito, pois sequer foi pago o valor cobrado.
Outrossim, inexiste dano moral a ser indenizado, uma vez
que cabia a executada, quando da primeira cobrança requer
administrativamente que a exequente realizasse diligências no
sentido de averiguar a existência do imóvel, mas também não
se manifestou nesse sentido, sendo que o mero dissabor de ser
executada nesta ação, não configura dano moral, até porque,
tramita nesta vara outras inúmeras execuções em face da mesma.
Assim, ante a existência do imóvel objeto da execução, decreto
a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.
Desconstituo a penhora de ID 15958562 – pag. 17.
Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios,
estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
CDA, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.
Transitada em julgado, arquivem-se.
P.R.I.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000213-53.2018.8.22.0005
Classe: INF JUV CIV - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1432)
EXEQUENTE: O. A. D. S. E. S. B.
Advogado
do(a)
EXEQUENTE:
DILNEY
EDUARDO
BARRIONUEVO ALVES - RO000301B
EXECUTADO: O. D. B.
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Indefiro o pedido de bacenjud por tratar-se de rito de prisão.
Encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do débito,
após, expeça-se MANDADO de prisão do executado, no endereço
indicado no ID 18822222.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7009772-68.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ - SP0206339
EXECUTADO: FRANCIEL SILVA DE ALMEIDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
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DESPACHO
Ante a inércia da exequente, defiro o pedido de parcelamento
das custas processuais e honorários advocatícios, na forma
como apresentada no ID 18617435, determinando a suspensão
do processo por 180 (cento e oitenta) dias para que o executado
cumpra o parcelamento, devendo comprovar os pagamentos nos
autos.
Comprovado todos os pagamentos, retornem conclusos.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7006647-92.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SIMONE FERREIRA ALVES
Advogado do(a) AUTOR: ELAINE VIEIRA DOS SANTOS
DEMUNER - RO0007311
RÉU: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL
LTDA.
Advogado do(a) RÉU: GILSON SANTONI FILHO - SP0217967
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Ji-Paraná/RO, fica a parte requerida, por via de seu procurador,
intimada para se manifestar quanto ao Recurso de Apelação
juntado aos autos e, querendo, apresentar suas contrarrazões, no
prazo de 15 dias.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0004205-25.2010.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO HONDA S/A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ - SP0206339
EXECUTADO: ANILDO LUIZ DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Considerando que o endereço encontrado no Renajud é o mesmo
já diligenciado no ID 16353593 - p. 91, cite-se o executado por
edital, com prazo de 20 (vinte( dias.
Decorrido o prazo, sem manifestação, nomeio a Defensoria Pública
como curadora especial do executado.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7005270-52.2018.8.22.0005
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO HONDA S/A.
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ - SP0206339
REQUERIDO: CLEONICE FERNANDES PAZ AGUIAR
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: CLEONICE FERNANDES PAZ AGUIAR
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Endereço: Rua Governador Jorge Teixeira, 2626, Nossa Senhora
de Fátima, Ji-Paraná - RO - CEP: 76909-790
DECISÃO LIMINAR COM FORÇA DE MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO DE BEM E DE CITAÇÃO
Devidamente comprovada a mora da requerida, concedo a liminar
de busca e apreensão, inaudita altera pars, do bem descrito e
caracterizado na petição inicial nos termos do artigo 3º, do DecretoLei 911/69, entregando-o nas mãos do autor ou do depositário
fiel que por ventura tenha sido por ele indicado na petição inicial,
ocasião em que o senhor oficial de justiça deverá constar no auto
de busca e apreensão a identificação do fiel depositário do veículo,
bem como seu endereço completo. Notifique-o de que somente
estará autorizado a retirar o veículo para fora da jurisdição desta
Comarca somente após o decurso do prazo para a purgação da
mora, sob pena do pagamento de multa de R$5.000,00 em favor
do requerido, nos termos do precedente do Superior Tribunal de
Justiça constante no Recurso Especial n. 1.567.197 - MS, julgado
em 30 de agosto de 2016.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05
(cinco) dias pagar o débito descrito, que deverá ser acrescido da
verba honorária de dez por cento sobre o débito em aberto, além
das custas processuais recolhidas pelo credor ou, caso queira,
oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, ciente de que
o não pagamento do débito implicará consolidação da propriedade
do bem nas mãos do credor, que poderá vendê-lo à terceiros.
Intime-se o requerente.
OBS: No decorrer da diligência, sendo o caso, servirá esta também
como requisição de reforço policial. Autorizo as faculdades do
artigo 212 do Código de Processo Civil.
Ji-Paraná, 24 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7004900-44.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDSON MARCIO FREITAS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: JULIANO MOREIRA DE SOUSA
MINARI - RO7608, MILTON FUGIWARA - RO0001194
RÉU: TIM CELULAR
Advogado do(a) RÉU: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES RO0006235 e DR. RUBENS GASPAR SERRA - OAB/SP 119.859
Nome: Tim Celular
Endereço: Avenida Giovanni Gronchi, 7143, Vila Andrade, São
Paulo - SP - CEP: 05724-006
DESPACHO SERVINDO CARTA / CARTA PRECATÓRIA /
MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para,
no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a importância executada no
importe de R$12.637,25, mais as custas processuais, sob pena do
débito ser acrescido de multa processual no importe de 10%, além
de honorários advocatícios no mesmo percentual.
Advirta-se a parte executada de 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 inicia-se o prazo para impugnação, que
deverá ser realizada em observância ao disposto no artigo 525 do
CPC.
Não havendo pagamento tampouco a impugnação, certifique-se
e intime-se a parte exequente 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, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor referido, bem como para requerer
o que entender pertinente para a satisfação de seu crédito.
Com os cálculos, venham os autos conclusos.
Ji-Paraná, 24 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7005443-76.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: INVISEG RONDONIA SEGURACA LTDA
Advogado do(a) AUTOR: IZABEL CRISTINA PEREIRA
GONCALVES - RO0004498
RÉU: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
A requerente postula pela declaração da inexistência de débito
tributário c/c repasse de imposto retido e pedido liminar para
emissão de certidão de negativa.
A ação foi distribuída inicialmente na Justiça Federal, tendo o
Juízo extinguido a ação com relação a requerida Distrito Sanitário
Especial de Porto Velho/RO, e declinado da competência à Justiça
Estadual, em razão de ser o outro requerido, o Município de JiParaná.
Todavia, verifica-se que para prosseguimento da ação, nos moldes
como postulado pela autora, caberia a ela indicar claramente quais
os débitos pretende declarar inexistentes, apontando o valor correto
e recolhendo as custas processuais.
Ocorre que mostra-se necessário o litisconsórcio passivo entre
Município de Ji-Paraná e a União, tendo em vista que o contrato de
prestação de serviço com esta realizado (ID 18892735), pois para
declaração de inexistência do débito como postulado, mostra-se
necessário a comprovação pela União quanto ao recolhimento do
imposto cobrado, de forma indevida.
Assim, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias,
informar se pretende o seguimento da presente ação, em face
somente do Município de Ji-Paraná, ocasião em que deverá
emendar a inicial, como acima descrito, ou se pretende distribuir
nova ação na Justiça Federal, incluindo a União no polo passivo,
pelas razões já expostas, pugnando assim, pela desistência da
ação.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7008519-45.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MERCANTIL NOVA ERA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA
- RO0004558
EXECUTADO: S.A. DA SILVA JUNIOR SUPERMERCADO - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte exequente, por intermédio de seu
procurador, intimada a recolher a taxa disciplinada no art. 17 da Lei
n. 3.896/2016, no prazo de 15 dias.
* Obs. 1: A taxa supra descrita deverá ser recolhida para tantos
quantos forem os sistemas e a quantidade de partes a serem
pesquisados. Ex: INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, etc.
* Obs. 2: In verbis:
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) para cada uma delas. (grifo nosso)
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7003274-19.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE JIPARANA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SILAS ROSALINO DE QUEIROZ
- RO0001535
EXECUTADO: RISOMAR COELHO DE MACEDO
Advogado do(a) EXECUTADO: SERGIO LUIZ MILANI FILHO RO0007623
DESPACHO
O advogado peticionante do executado – Dr. Sérgio Luiz Milani
Filho não possui procuração nos autos, de modo que concedo o
prazo de 05 (cinco) dias para regularização.
Sem prejuízo do determinado, encaminhem-se os autos à
Contadoria para atualização do débito.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000275-93.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: INSTITUTO DO APARELHO DIGESTIVO DE JI PARANA
LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: MARIANA DONDE MARTINS RO0005406, JULIAN CUADAL SOARES - RO0002597, ADRIANA
DONDE MENDES - RO0004785
RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogados do(a) RÉU: HENRIQUE DE DAVID - RS0084740,
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - RS80851
DESPACHO
Considerando que a requerente não nega ter adquirido os aparelhos
celulares, determino que, no prazo de 05 (cinco) dias:
a) a requerente apresente cópia integral das faturas cobradas em
março, abril e maio/2017;
b) a requerida apresente cópia do contrato de aquisição e/ou extrato
de parcelas faltantes.
Com os documentos, intimem-se as partes para querendo,
manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, após, conclusos.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000215-23.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: O. A. D. S. E. S. B.
Advogado do(a) EXEQUENTE: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO
ALVES - RO000301B
EXECUTADO: O. D. B.
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
O exequente deverá manifestar-se quanto prescrição alegada,
bem como quanto a proposta de acordo realizada pelo executado
em sua contestação, tendo em vista que limitou-se a impugnar
remissivamente aos termos da inicial, sem atentar-se ao alegado
pelo executado. Prazo: 05 (cinco) dias.
Com a impugnação, ao Ministério Público, após, conclusos.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7002037-81.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: JANETE CLAIR WOSNIACH
Advogados do(a) AUTOR: CLEBER QUEIROZ SILVA - RO0003814,
FERNANDA PRIMO SILVA - RO0004141
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
SENTENÇA
Julgo extinta a presente execução pela satisfação da obrigação,
nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Intime-se o requerido para recolhimento das custas, no prazo de
quinze dias.
Sem o recolhimento, cumpra-se os termos do artigo 35 e §§, do
Regimento de Custas.
Após, arquivem-se.
P.R.I.
Ji-Paraná, 25 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7001153-18.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: SUPERAR TRANSPORTES LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: HELLEN DOS SANTOS JORGE
OLIVEIRA - RO7971, VICTOR MACEDO DE SOUZA RO0008018
RÉU: GIVANILDO ALVES CABRAL - ME
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte autora, por via de seu procurador,
intimada a se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a juntada de
petição de Id n. 20104178.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0003890-21.2015.8.22.0005
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 - RO0006338
EXECUTADO: ADAO GOMES GONCALVES
Advogados do(a) EXECUTADO: CARLOS LUIZ PACAGNAN
JUNIOR - RO0006718, CARLOS LUIZ PACAGNAN - RO000107B
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
(Id. 19477844) Ante a anuência da exequente à proposta de
acordo apresentada pelo executado e constante no Id. 18824832,
homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produzam
seus legais e jurídicos efeitos e julgo extinto o processo, com
resolução do MÉRITO, com base no artigo 487, III, alínea “b”, do
Código de Processo Civil.
Fica o executado intimado na pessoa de seu advogado para
que promova o pagamento do valor ofertado no montante de
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R$19.000,00, até a data de 05 de agosto do corrente ano, sob pena
de pagamento de multa de 10% sobre tal valor.
Decorridos cinco dias da data mencionada, sem manifestação das
partes, arquivem-se os autos.
Havendo depósito judicial da quantia, fica desde já autorizada a
expedição de alvará para levantamento em favor da exequente,
que deverá ser intimada para o ato e após, arquivem-se.
P.R.I.
Ji-Paraná, 24 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7004393-49.2017.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: IRAILDA ANDRADE DE ARAUJO
Advogado do(a) REQUERENTE: DEOMAGNO FELIPE MEIRA RO0002513
INVENTARIADO: JAIR DE OLIVEIRA
Advogado do(a) INVENTARIADO:
DESPACHO
Nomeio a Defensoria Pública como curadora dos requeridos
citados por edital.
Ademais, sem prejuízo da determinação anterior, intime-se a
inventariante para apresentar formal de partilha, bem como
comprovar o recolhimento do imposto devido, no prazo de 05
(cinco) dias.
No mais, expeça-se MANDADO de busca e apreensão do bem
indicado no ID 18725588.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006139-49.2017.8.22.0005
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 - RO0006338
EXECUTADO: HERCULES FABIANO LUCHTEMBERG PINTO
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
(id Num. 19455617 - Pág. 1) Indefiro o pedido de penhora
formulado.
Expeça-se certidão de execução em favor do exequente, nos
termos do artigo 828, do Código de Processo Civil.
Após, cumpra-se o DESPACHO de folha 156 - id Num. 18315245.
Ji-Paraná, 24 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7009973-94.2016.8.22.0005
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - SP0128341
REQUERIDO: INSPECAL INDUSTRIA E COMERCIO DE
CALDEIRAS LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERIDO:
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DESPACHO
Aguarde-se por 60 (sessenta) dias para cumprimento da carta
precatória de ID 19726425.
Decorrido o prazo, intime-se a requerente para dar andamento ao
feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006966-26.2018.8.22.0005
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: JULIO SILVA BELO, JULIANA SILVA BELO
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE NEVES - RO00458-A,
RODRIGO LAZARO NEVES - RO0003996
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE NEVES - RO00458-A,
RODRIGO LAZARO NEVES - RO0003996
SENTENÇA
Julio Silva Belo e Juliana Silva Belo ingressaram com ação de
alvará judicial a fim de promoverem o levantamento de quantia
depositada junto a Caixa Econômica Federal, a título de PIS/FGTS
em favor do falecido Tiago Silva Belo, irmão dos requerentes.
Assim, pleiteiam a concessão de alvará judicial para levantamento
dos valores que lhes são devidos.
A inicial veio acompanhada de procuração e dos documentos.
É o relatório.
Decido.
O procedimento de alvará judicial é de jurisdição voluntária, não
sendo necessário se observar o princípio da legalidade estrita,
podendo o Juiz decidir da forma que é mais conveniente ou
oportuna.
Assim, o pedido formulado pelas requerentes merece ser acolhido,
porquanto os mesmos são legítimos herdeiros do falecido, tendo
direito de promoverem o levantamento dos valores deixados pelo
mesmo.
Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulados pelas
autoras e, via de consequência, extingo o processo com resolução
do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Expeça-se alvará judicial em favor dos requerentes para
levantamento das quantias depositadas junto a Caixa Econômica
Federal, a título de FGTS e PIS/PASEP, em nome do falecido Tiago
Silva Belo, irmãos dos requerentes.
Sem custas.
Cumpridas as determinações, arquivem-se os autos.
P.R.I.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS SANTANA
Juíza de Direito

5ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7007126-51.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 26/07/2018 18:51:30
Requerente: CLEMILDA DOMINGOS PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: ILMA MATIAS DE FREITAS ARAUJO RO0002084
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Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Emende a autora a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos
dando conta da cessação do benefício previdenciário, mormente o
laudo médico.
Após, conclusos.
Ji-Paraná, Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
Processo n.: 7000473-33.2018.8.22.0005
Classe: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO
COM COBRANÇA (94)
Autor: ELIANE GOMES OLIVEIRA ANDRADE
Advogado do(a) AUTOR: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA RO0002027
Réu: RENATO COSTA SANTOS
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias,
manifestar-se nos autos.
Processo n.: 7003754-94.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: ALCIDES PAIO
Advogado do(a) AUTOR: CLEONICE SILVEIRA DOS SANTOS RO0002506
Réu: TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS
S/A
FINALIDADE: Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias,
impugnar a contestação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE JI-PARANÁ
5ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Art. 523 do C.P.C)
Prazo de dilação do edital: 20 dias
Processo: 7004870-38.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente: FABIO MORAIS DE FIGUEIREDO
Advogado: Roque C. Barros Junior OAB/RO 6076
Executado: VIVIANE BORGES FREITAS e LOCA SILVA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Valor da causa: R$ 16.186,55 (atualizado em 18/05/2018 )
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) executado(a) VIVIANE BORGES
FREITAS, para no prazo de 15 (quinze) dias, após a dilação do
prazo do edital, efetuar o pagamento do montante da dívida no
valor de R$: 16.186,55, mais atualização, sob pena de acréscimo
de multa no percentual de 10% (dez por certo), nos termos do art.
523, §1º do Código de Processo Civil, sendo que para a hipótese
de pagamento parcial, a multa será sobre o débito remanescente
(art. 523, §2º do Código de Processo Civil).
OBSERVAÇÃO: Transcorrido o prazo sem pagamento
voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para
impugnação ao Cumprimento de SENTENÇA nos próprios autos,
independentemente de penhora ou nova intimação, nos termos do
art. 525 do Código de Processo Civil.
Ji-Paraná-RO, 28 de junho de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)
Data e Hora
28/06/2018 08:48:34
Validade: 31/08/2018, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letra
“a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
1956
Caracteres
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1351
Preço por caractere
0,01870
Total (R$)
25,26
SEDE DO JUÍZO: Fórum Desembargador Hugo Auller - Avenida JiParaná, 615 – Bairro Urupá – Ji-Paraná/Rondônia - CEP: 76.900261 - Fone: (069) 3421-1337 ou 3421-1399 - Ramal 216 - site:
www.tjro.jus.br.
Processo nº: 7005060-98.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIO CAETANO PEREIRA
Advogado: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA OAB/RO 1338
Réu: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB/AC
3592
FINALIDADE: Intimação da(s) partes para, no prazo de 5 dias,
manifestarem-se sobre o laudo pericial, apresentando impugnação
ou alegações finais, ou ainda, caso queiram, formulem proposta de
acordo antes da SENTENÇA de MÉRITO.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7000610-46.2017.8.22.0006
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 08/05/2018 07:39:39
Requerente: E. L. D. E. S. S.
Advogado do(a) AUTOR: ELISANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
MIRANDA - RO0001043
Requerido: O. B. D. C.
Advogados do(a) RÉU: LUANA GOMES DOS SANTOS - RO8443,
LUIS FERNANDO TAVANTI - RO0002333
Vistos.
Aguarde-se o retorno da carta precatória.
No mais, cumpra-se o determinado em audiência.
Ji-Paraná, Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
5ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo n.: 7007066-78.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Parte Autora: ELIANE FERREIRA DA SILVA
Endereço: Rua Hortência, n. 146, bairro Residencial Green Park,
em Ji-Paraná-RO-CEP: 76901-880
Advogada: LUCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS, OAB-RO 7.281
Parte Ré: O ESTADO DE RONDÔNIA
Parte Ré: Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de
Rondônia - DER
Parte Ré: O MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
Vistos.
1. Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora.
2. Deixo de designar a audiência de conciliação do art. 334, do
CPC, pois em casos análogos os requeridos vem manifestando não
terem interesse na autocomposição. Ademais, as circunstâncias da
causa narrada na inicial evidenciam ser improvável a obtenção de
acordo.
3. Citem-se os réus, na forma requerida, para apresentação de
resposta no prazo legal (art. 335 e 183, ambos do CPC). Deve
constar no MANDADO a advertência de que na contestação deverá
o réu deverá alegar toda a matéria de defesa possível, inclusive
no que diz respeito a questões de ordem pública, e que a falta
de contestação implicará na presunção de veracidade dos fatos
afirmados pela parte autora (arts. 341 e 344, ambos do CPC).
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4. Apresentada a contestação, se for o caso, intime a parte autora
para replicar, em 15 (quinze) dias úteis (arts. 350 e 351 do CPC),
sendo que na hipótese de alegação de ilegitimidade passiva,
deverá ser observada a prerrogativa prevista nos arts. 338 e 339,
ambos do CPC.
5. Na sequência, deverão as partes ser intimadas para especificação
das provas que pretendem produzir no prazo comum de 10 (dez)
dias úteis, justificando-as.
6. Após, venham conclusos para DECISÃO de saneamento (art.
357 do CPC) ou julgamento antecipado, ainda que parcial, do
MÉRITO (arts. 355 e 356 do CPC).
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO /CARTA/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
Ji-Paraná, sexta-feira, 27 de julho de 2018.
Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7004032-32.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 16/05/2017 09:01:24
Requerente: E. F. GARCIA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALINE SILVA DE SOUZA RO0006058
Requerido: QUELIANE GONCALVES DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Deixo de suspender o presente feito, tendo em vista a longa
extensão do parcelamento (08/11/2019), não justificando-se a
suspensão do feito por tão longo tempo.
Homologo por SENTENÇA para que surta os jurídicos e legais
efeitos o acordo celebrado entre as partes, conforme expresso na
petição de id 20064422, e julgo extinto o feito com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC.
Isento de custas finais, conforme artigo 8º, III da Lei 3896/2016.
Em caso de descumprimento, deverá o exequente ingressar com
cumprimento de SENTENÇA..
P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se.
Ji-Paraná, Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7003629-97.2016.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA
Endereço: Avenida Transcontinental, 865, Jotão, Ji-Paraná - RO CEP: 76908-287
Advogado: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR OAB: RO0003897
Endereço: desconhecido
Nome: ROBERTO FRANTZ
Endereço: Rua dos Professores, 408, Primavera, Ji-Paraná - RO CEP: 76914-836
Vistos.
Este juízo já realizou diligências no sistema Bacenjud e Renajud,
visando a constrição de bens do devedor, as quais restaram
infrutíferas.
Intime-se o exequente para se manifestar sobre a resposta,
requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Saliente-se que desde já restam indeferidos novos pedidos de
consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud.
Nada sendo requerido, arquive-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7010632-69.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: MARCELO YOKOYAMA
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 953, sala 4, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-081
Advogado: ANDRE LUIZ ATAIDE MORONI OAB: RO0004667
Endereço: desconhecido
Nome: AGROPECUARIA SINHA JESSICA LTDA - ME
Endereço: Área Rural, km 8, saída para porto velho, Área Rural de
Ji-Paraná, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-899
Vistos.
Este juízo já realizou diligências no sistema Bacenjud e Renajud,
visando a constrição de bens do devedor, as quais restaram
infrutíferas.
Intime-se o exequente para se manifestar sobre a resposta,
requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Saliente-se que desde já restam indeferidos novos pedidos de
consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud.
Nada sendo requerido, arquive-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0005634-51.2015.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
Endereço: Qadra 515 Bloco C loja 32, sepen, Brasília - DF - CEP:
70766-510
Nome: Banco do Brasil Sa
Endereço: Quadra 4 Lote 32 Edifício Sede III, Setor Bancário Sul,
Brasília - DF - CEP: 70766-510
Advogado: SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB: MT014258A
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76804-120
Nome: JIVAL LAMOTA JUNIOR
Endereço: Rua Arcênio Rodrigues. n. 218, R; Edson L.Nascimento,
2054, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-001
Nome: GEOMETRIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI ME
Endereço: Av. Vilagran Caabrita,, 444, R; Edson L. do
Nascimento,2054, Centro,, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-001
Advogado: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA OAB:
RO0007495 Endereço:, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-970
Vistos.
1. Intimada a se manifestar, a exequente apresentou pedido de
solicitação, por este juízo, de informações de bens do executado
perante a Receita Federal.
2. Considerando que, devidamente citado, o executado permanece
inerte a saldar a dívida, bem como não foram localizados bens,
DEFIRO o pedido.
3. Contudo, deixo de juntar resposta, ente o fato de não terem sido
localizadas declarações na base de dados da Receita Federal,
conforme consulta realizada no sistema Infojud.
4. Intime-se o exequente para se manifestar sobre a resposta,
requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Saliente-se que desde já restam indeferidos novos pedidos de
consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud.
5. Nada sendo requerido, arquive-se.
Registre-se que completado um ano de arquivamento, sem
localização do executado, indicação dos bens e manifestação
do exequente, começará o decurso do prazo da prescrição
intercorrente, nos termos do artigo 921, § 4º do CPC.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
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
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7011061-36.2017.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 08/12/2017 16:03:19
Requerente: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: YURI ROBERT RABELO ANTUNES
- RO0004584
Requerido: SUPERMERCADO AMIGAO e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Deixo de suspender o presente feito, tendo em vista a longa
extensão do parcelamento (05/11/2019), não justificando-se a
suspensão do feito por tão longo tempo.
Homologo por SENTENÇA para que surta os jurídicos e legais
efeitos o acordo celebrado entre as partes, conforme expresso na
petição de id 20064422, e julgo extinto o feito com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC.
Isento de custas finais, conforme artigo 8º, III da Lei 3896/2016.
Em caso de descumprimento, deverá o exequente ingressar com
cumprimento de SENTENÇA..
P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se.
Ji-Paraná, Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7010682-95.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 28/11/2017 16:40:38
Requerente: LARISSA ALMEIDA DE CARVALHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONINHO MOGNOL RO0002718
Requerido: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE
CREDITO
Advogados do(a) EXECUTADO: MANUELA INSUNZA DAHER
MARTINS - ES0011582, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
Vistos.
Tendo em vista a ausência de indicação de bens a penhora.
Arquive-se.
Poderá a parte exequente requerer o desarquivamento independente
do pagamento de taxa, conforme artigo 31, § único do Regimento
Interno.
Ji-Paraná, Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7000581-96.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 26/01/2017 21:57:39
Requerente: RONDONIA RURAL AGROINDUSTRIAL LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: SOLANGE APARECIDA DA SILVA RO0001153
Requerido: BONARDI INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Advogado do(a) RÉU: ALEXANDRE DALLA VECHIA - PR27170
Vistos.
A DECISÃO quanto a impugnação aos honorários do perito compete
ao Juízo deprecado.
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Por isso, aguarde-se o integral cumprimento da carta precatória.
Vindo aos autos manifestem-se as partes quanto ao laudo, no
prazo de cinco dias.
Não havendo impugnação, no mesmo prazo deverá ser apresentada
alegações finais.
Após, tornem os autos conclusos.
Ji-Paraná, Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7005855-41.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: SOLANGE APARECIDA DA SILVA
Endereço:, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-970
Advogado: SOLANGE APARECIDA DA SILVA OAB: RO0001153
Endereço:, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-970
Nome: JOSE EDILSON DIAS
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 565A, - de 223 a 569 - lado
ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-027
Advogado: JUSTINO ARAUJO OAB: RO0001038 Endereço:
desconhecido
Vistos.
Este juízo já realizou diligências no sistema Bacenjud e Renajud,
visando a constrição de bens do devedor, as quais restaram
parcialmente frutíferas.
Intime-se o exequente para se manifestar sobre a resposta,
requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Saliente-se que desde já restam indeferidos novos pedidos de
consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud.
Nada sendo requerido, arquive-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006429-98.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: COMETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Endereço: Avenida Transcontinental, 3.838, São Bernardo, JiParaná - RO - CEP: 76907-362
Advogado: PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB:
RO0006644 Endereço: desconhecido
Nome: PEREIRA & CIA. LTDA - ME
Endereço: Rua Abílio Freire dos Santos, 399, Casa Preta, JiParaná - RO - CEP: 76907-536
Vistos.
Este juízo já realizou diligências no sistema Bacenjud e Renajud,
visando a constrição de bens do devedor, as quais restaram
infrutíferas.
Intime-se o exequente para se manifestar sobre a resposta,
requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Saliente-se que desde já restam indeferidos novos pedidos de
consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud.
Nada sendo requerido, arquive-se.
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7004279-76.2018.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
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Nome: CICILIO ONOFRE DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Conrado de Abreu, 137, Dois de Abril, Ji-Paraná RO - CEP: 76900-860
Advogado: GEOVANE CAMPOS MARTINS OAB: RO0007019
Endereço: desconhecido Advogado: NAIANY CRISTINA LIMA
OAB: RO0007048 Endereço: Avenida Marechal Rondon, 1296,
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-100
Nome: ANA MARIA DE OLIVEIRA
Endereço: Área Rural, Área Rural de Ji-Paraná, Ji-Paraná - RO CEP: 76914-899
Vistos.
JULGO, por SENTENÇA, para que produza os seus jurídicos e
legais efeitos, a partilha feita no Id 18875466, fls. 03/04 dos bens
deixados pela inventariada, atribuindo aos nela contemplados os
respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados os
direitos de terceiros.
Isento de custas, expeça-se formal ou certidão de pagamento, se
for o caso, e, a seguir, arquive-se.
P. R. I.
Ji-Paraná, 30 de julho de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007157-71.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ROSANGELA CANDIDO DA SILVA
Endereço: Rua Dom Augusto, 715, apto 65, Centro, Ji-Paraná - RO
- CEP: 76900-053
Advogado: REBECA MORENO DA SILVA OAB: RO0003997
Endereço: desconhecido
Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Endereço: Avenida Paulista, - de 612 a 1510 - lado par, Bela Vista,
São Paulo - SP - CEP: 01310-100
Vistos.
1. Inicialmente impõe-se analisar o pleito de assistência judiciária
gratuita formulado pelo(s) requerente(s).
2. De início, salienta-se que as custas processuais recebidas
revertem para um fundo público, aplicado em benefício do próprio
Poder Judiciário, e, consequentemente, de todos os jurisdicionados.
Não podem, portanto, ser levianamente administradas. Nesse
sentido a Constituição Federal dispõe em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.” (grifou-se)
3. De tal modo que deve o magistrado agir com máxima cautela
para não conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita
a pessoas que, aos olhos da lei, não possam ser consideradas
hipossuficientes. Seria irregular a concessão da gratuidade da
justiça àqueles que não demonstram cabalmente a insuficiência
financeira para o exercício do direito, embora com dificuldades (e
dificuldade não é sinônimo de impossibilidade).
4. Com efeito, os auspícios da assistência judiciária não podem ser
deferidos sem prudente análise das circunstâncias fáticas, pois o
termo pobreza não pode ser afastado do requisito indispensável de
impossibilidade do sustento próprio ou da família.
5. Outrossim, impõe-se a este Juízo valorar acerca do conceito,
a fim de se evitar tratamento desigual das partes e, sobretudo,
ato atentatório à própria dignidade da justiça, pois o privilégio
concedido de forma desordenada, antes de assegurar acesso de
todos à prestação jurisdicional, desestimula os auxiliares, acarreta
entraves na administração da justiça e, sobretudo, prestigia de forma
injusta os que se valem do expediente sem estarem, efetivamente,
enquadrados no conceito legal.
6. Assim sendo, ausente prova da hipossuficiência, uma vez
que a parte autora deixou de juntar aos autos documentos que
comprovassem, ainda que minimamente, indefiro o pleiteado
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benefício da justiça gratuita, firme no art. 99, §2º, do Código de
Processo Civil.
7. Intime-se a requerente para que efetue o preparo das custas
processuais, no prazo do art. 290, do CPC, sob pena de ser
cancelada a distribuição.
8. No mesmo prazo, deverá a autora emendar a inicial, juntado
aos autos cópia LEGÍVEL, dos documentos de Id 20112867 e
20112883.
9. Não sendo efetuado o pagamento das custas processuais
no prazo assinalado no item “7” supra, tornem conclusos para
SENTENÇA.
Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007167-18.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: CERAJI CENTRO RADIOLOGICO DE JI PARANA LTDA
Endereço: Rua Calama, 1114, - de 630 a 856 - lado par, Jotão, JiParaná - RO - CEP: 76908-264
Advogado: LUANA GOMES DOS SANTOS OAB: RO8443
Endereço: desconhecido Advogado: JOSE AUGUSTO FERRAZ
SELLITTO OAB: RO6541 Endereço: Rua José Geraldo, 1114, - de
997/998 ao fim, Jotão, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-294
Nome: CIELO S.A.
Endereço: Alameda Xingu, 512, Alphaville Industrial, Barueri - SP
- CEP: 06455-030
Vistos.
1. Intime-se o requerente para que efetue o preparo das custas
processuais, no prazo 05 (cinco) dias, sob pena de ser cancelada
a distribuição.
Não sendo efetuado o pagamento das custas processuais no prazo
acima assinalado, tornem conclusos para SENTENÇA.
2. No mesmo prazo, deverá o autor emendar a inicial, demonstrando
de maneira detalhada e analítica o modo como chegou ao valor de
R$ 16.729,20 a título de danos materiais.
Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- F:(69) 34213279
Processo nº 0012772-69.2015.8.22.0005
AUTOR: ANTONIO CARLOS DE PAULA CAMPANARI
Advogados do(a) AUTOR: ABEL NUNES TEIXEIRA - RO0007230,
KARINE MEZZAROBA - RO0006054
RÉU: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
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.
Ji-Paraná - RO, 30 de julho de 2018.
WAGNER CARDOSO DE JESUS
Diretor de Cartório
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- F:(69) 34213279
Processo nº 0008475-24.2012.8.22.0005
AUTOR: HERICA LIVIA DE OLIVEIRA SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: LUCIANA NOGAROL PAGOTTO RO0004198
RÉU: RESIDENCIAL LUIS BERNARDI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
Advogados do(a) RÉU: FRANCISCO DE SOUZA RANGEL RO0002464, CARINA DALLA MARTHA - RO0002612
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.
Ji-Paraná - RO, 30 de julho de 2018.
WAGNER CARDOSO DE JESUS
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7000140-81.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 11/01/2018 11:12:50
Requerente: MARLENE FERNANDES FREITAS PEREIRA e
outros
Advogado do(a) AUTOR: IRVANDRO ALVES DA SILVA RO0005662
Advogado do(a) AUTOR: SUELEN SALES DA CRUZ RO0004289
Requerido: DENTAL NORTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
LTDA - ME e outros
Advogado do(a) RÉU: SUELEN SALES DA CRUZ - RO0004289
Advogado do(a) RÉU: IRVANDRO ALVES DA SILVA RO0005662
SENTENÇA
Vistos.
MARLENE FERNANDES FREITAS PEREIRA, devidamente
qualificada, por meio de seu advogado, ingressou com AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
em face de DENTAL NORTE (ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
LTDA ME), aduzindo em síntese que: 1. a autora recebeu em meio
as suas correspondências um comunicado de negativação de seu
nome junto ao SERASA, em virtude de inadimplência junto a ré,
diante disso, entrou em contato imediatamente com a empresa
ré, porém não obteve êxito em resolver o problema, que nunca
utilizou os serviços odontológicos de referida empresa. Pugnou
pela concessão da tutela antecipada para exclusão de seu nome
do cadastro de inadimplentes, no MÉRITO, a confirmação da
liminar, a procedência dos pedidos iniciais para que seja declarada
a inexigibilidade do débito, e a ré seja condenada ao pagamento de
danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Juntou
documentos (id 15526152/ 15526165/ 15526261).
DESPACHO inicial (id 15529417).
Realizada audiência de conciliação que restou infrutífera.
(id18697604).
Na contestação a ré aludiu que não concorda com o sistema utilizado
pelo Sindicado do Município de Ji-Paraná, o qual intermedeia a
assistência odontológica,pois a Lei Municipal 2907/2015 dispõe
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que o benefício será executado na modalidade de auxílio. Que
os fatos narrados na inicial não condizem com a verdade, pois a
autora contratou os serviços e dele se utilizou. A empresa ré não
tem nenhuma vinculação com o Sindsem e rechaça o seu modo de
atuação. Que os descontos do plano odontológico eram feitos no
contracheque da autora, com sua aposentadoria, não foram mais
realizados. Da ausência de dano moral. Pugnou pela improcedência
dos pedidos iniciais. Apresentou reconvenção narrando a ausência
de pagamento de três mensalidades vencidas correspondentes
aos meses de agosto, setembro e outubro de 2016, no importe
de R$ 246,46 (duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis
centavos).(id 18718967). Juntou documentos(id 18718967/187189
73/18718992/18719005/18719011/18719021).
Impugnada a reconvenção (id 19290689/19291181).
DESPACHO em que foi determinado o pagamento das custas da
reconvenção e a especificação de provas (id 19329112). Porém,
não foi quitado. (id19585024).
Relatado, decido.
O julgamento antecipado da lide é medida que se impõe, nos
termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Ademais, as
partes deixaram de pugnar pela produção de outras provas, embora
devidamente instadas a tanto.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito em que
a parte autora alega que teve se nome indevidamente inscrito
no cadastro de inadimplentes, pelo inadimplemento de serviços
odontológicos, que nunca foram contratados pela autora.
A autora é servidora pública do município de Ji-Paraná, e o seu
sindicato, Sindsem, intermediava a contratação e o pagamento
das mensalidades, procedendo os descontos no contracheque do
servidor. A ré, apesar de repudiar a forma de intermediação do
Sindicato não nega que houve a prestação de serviço e que valores
não foram quitados, evidenciando que mantinha relação negocial
com o Sindsem, para prestar serviços aos servidores do sindicato.
Compulsando os autos, denota-se que a contração da empresa ré
por intermédio do sindicato foi autorizada por seus filiados, conforme
ata de id 18230556. Foi juntado termo de adesão devidamente
assinado pela autora, que evidencia a anuência e vinculação
ao plano odontológico intermediado pelo sindicato, tendo como
beneficiários não só a autora, mais também dois dependentes,
pactuado em junho de 2016, tendo a parte ré logrado êxito em
produzir prova impeditivas, modificativas e extintivas do direito da
autora, consoante artigo 373,II do CPC. Ressalta-se que a parte
autora se limitou a meras alegações não fazendo prova dos fatos
constitutivos do seu direito. Caso a autora não tivesse interesse em
manter o contrato, deveria ter manifestado a empresa ré, não se
mantendo silente por todos esses anos ou ainda comunicado ao
seu sindicato.
A negativação foi efetuada pelo inadimplemento da mensalidade dos
meses de agosto e setembro de 2017, nos autos o contracheque do
referido mês id 185751870,não contém o referido desconto, sendo
devido o seu pagamento, pois não comprovado encerramento da
relação contratual estabelecida entre as partes.
O fato da autora ter se aposentado não implica na imediata
desfiliação do sindicato, tampouco na rescisão automática do
contrato, visto que ele não contém tal cláusula. Logo, devido o
pagamento do valor negativado, não havendo irregularidade na
conduta da empresa, razão pela qual a improcedência dos pedidos
iniciais é a medida que se impõe.
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com
fundamento no art. 487, I e do art. 701, do Código de Processo
Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais aduzidos por
MARLENE FERNANDES FREITAS PEREIRA em face de DENTAL
NORTE (ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME), uma vez
que comprovada a relação contratual e a sua não rescisão, bem
como a ausência de adimplemento da mensalidade de agosto e
setembro de 2017.
Condeno a embargantes em custas e honorários advocatícios,
fixados em 15% (quinze por cento sobre o valor do crédito atualizado
(art. 85, §2º, do CPC).
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DA RECONVENÇÃO
O reconvinte foi instado a proceder o recolhimento das custas
quanto a ação incidental, porém não o fez como determinado,
deixando transcorrer in albis o prazo concedido, de maneira que
deve ser indeferida a inicial.
O artigo 19, § 2º do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 82,
§ 1º do Novo Código de Processo Civil, estabelece que compete
ao autor adiantar as custas tendo em vista que estas se referem a
despesas forenses decorrentes de atos judiciários como citação,
intimação, entre outros.
Diante do exposto, com base no art. 485, I do Novo Código de
Processo Civil, indefiro a inicial extinguindo o processo sem
julgamento de MÉRITO.
Custas e honorários pelo reconvinte que arbitro em 10% sobre o
valor da causa na reconvenção, conforme artigo 85, § 2º do CPC.
Havendo interposição de recurso de apelação, o serviço cartorário
deverá intimar de pronto o apelado, para apresentação de
contrarrazões, e caso esse, interpuser apelação adesiva, intime-se
o apelante para apresentar contrarrazões. Após, sejam os recursos
remetidos ao Egrégio Tribunal, conforme determinação do artigo
1.010, §1º, §2º e 3º, do CPC.
P. R.I
Ji-Paraná, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- F:(69) 34213279
Processo nº 0004913-07.2012.8.22.0005
AUTOR: AMERICO DE SA
Advogado do(a) AUTOR: Cleber Faustino de Souza (OAB/RO
1743)
RÉU: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
Advogado do(a) RÉU:
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.
Ji-Paraná - RO, 30 de julho de 2018.
WAGNER CARDOSO DE JESUS
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7004234-72.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Data da Distribuição: 04/05/2018 08:09:46
Requerente: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Requerido: AM RECONDICIONADORA DE PECAS LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Dou a executada por citada, visto que compareceu espontaneamente
nos autos.
Intime-se a Fazenda Pública, para que no prazo de cinco dias, se
manifeste quanto a exceção de id 19005423/190005537.
Após, tornem os auto conclusos.
Ji-Paraná, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7002923-17.2016.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 01/04/2016 13:52:30
Requerente: BV FINANCEIRA S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR PR0050945
Requerido: IVALDETE BONIFACIO DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Indefiro o requerimento retro pelos fundamentos constantes no
DESPACHO de Id 10832149.
Tornem ao arquivo.
Ji-Paraná, Segunda-feira, 23 de Julho de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
Processo nº: 7009005-64.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: SCARONE E FIALHO LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: YURI ROBERT RABELO ANTUNES RO0004584, JOAO CARLOS VERIS - RO0000906, CHRISTIAN
FERNANDES RABELO - RO00333-B, MARCELO ESTEBANEZ
MARTINS - RO0003208
Réu: IVANE LEITE DOS SANTOS
FINALIDADE: Intimação da Parte Autora, por via de seus
advogados, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca dos
ofícios de IDs 20059038 e 20140552.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- F:(69) 34213279
Processo nº 0008475-24.2012.8.22.0005
AUTOR: HERICA LIVIA DE OLIVEIRA SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: LUCIANA NOGAROL PAGOTTO RO0004198
RÉU: RESIDENCIAL LUIS BERNARDI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
Advogados do(a) RÉU: FRANCISCO DE SOUZA RANGEL RO0002464, CARINA DALLA MARTHA - RO0002612
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.
Ji-Paraná - RO, 30 de julho de 2018.
WAGNER CARDOSO DE JESUS
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7003155-92.2017.8.22.0005
Classe: USUCAPIÃO (49)
Data da Distribuição: 18/04/2017 18:35:40
Requerente: FRANCISCA VIRGULINO DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: JACINTO DIAS - RO0001232
Requerido: TATIANA SILVA MEIRA e outros (2)
Advogado do(a) RÉU: CARLOS FREDERICO MEIRA BORRE RO0003010
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SENTENÇA
Vistos.
FRANCISCA VIRGULINO DE LIMA, devidamente qualificada, por
meio de seu advogado, ingressou com AÇÃO DE USUCAPIÃO
em face do ESPÓLIO DE WALMAR MEIRA PAES BARRETO,
representados por CLEIDE ANGELICA ROCHA MEIRA, TATIANA
SILVA MEIRA, SIMONE SILVA MEIRA, aduzindo em síntese que:
1. a autora adquiriu o terreno urbano lote 330, quadra 61, setor
201,situado na rua Capitão Silvio, 526, bairro Centro, com área total
de 519,82 m²; 2. desde a data da aquisição exercem posse mansa
e pacífica sobre o bem, computando atualmente mais de 25 anos;
3. que tentou proceder a transferência dos imóveis junto ao Cartório
de Imóveis da Comarca, porém não obteve êxito em virtude de no
CRI estar cadastrado em nome do réu, que não tem interesse de
outorgar a escritura pública. Pugnou pela procedência dos pedidos,
para que seja declarado o domínio da usucapiente sobre o imóvel,
expedindo-se o competente MANDADO de averbação ao CRI (ID
9708957). Juntou documentos(id 9708995/9708991/9709493/970
9399).
DESPACHO inicial(id 9720644).
Citadas as confinantes Vera Maria Valentim Ferreira e Ivani Rigoni
da Silva
A União manifestou não ter interesse no feito (id 11491255).
O Estado manifestou não ter interesse no feito (id 11967279).
Determinada a emenda da inicial para juntada para que seja
informado o endereço da representante do espólio e determinada
a citação por edital da herdeira Tatiana e Simone Meira. (id
12301670), a qual foi devidamente cumprida. (id 14121314).
Juntada declaração de três testemunhas que comprovam o
exercício de posse mansa e pacífica. (id 14121406).
Apresentada manifestação da representante do espólio (id
14123440).Juntou documentos.
Citada a confinante Izabel Pereira Nascimento (id 16181299).
Citadas por edital as rés Tatiana e Simone e terceiros interessados.
(id 16230116).
Apresentada contestação por negativa geral (id 18141630).
Certificada a manifestação das Fazendas Pública (id 18288170).
Certificado o decurso do prazo para manifestação das confinantes
(id 18290159)
Impugnada a contestação (id 19575165).
Instadas as partes quanto a especificação de provas, nada
requereram (id 19980650).
Relatado, decido.
A Usucapião é forma originária de aquisição da propriedade pelo
exercício da posse com animus domini, na forma e pelo tempo
exigidos pela lei (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery. Código Civil Anotado e legislação extravagante, 2 ed. rev. e
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 598).
Estabelece o artigo 1.238 do Código Civil, que:
Art. 1.238. Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem
oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz
que assim o declare por SENTENÇA, a qual servirá de título para o
registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo Único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á
a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua
moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter
produtivo.
Do mesmo modo, com fundamento no art. 1243 do Código Civil
foi demonstrado o tempo exigido para aquisição da propriedade,
exercendo posse contínua, pacífica, e de boa-fé sobre o imóvel em
questão. Vejamos o que dispõe o citado artigo:
Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido
pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus
antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas,
pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.
Portanto, devidamente comprovada a posse mansa, pacífica e
ininterrupta da autora no imóvel usucapiendo durante o período
temporal legalmente exigido, conforme comprova os contratos
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de compra e venda, que datam de 1989 (id 97094939709399/),
declaração de testemunhas (id 1114121406/) e memorial descritivo
(id 9709149/9709163/9709174). Acerca do assunto, importante
citar o entendimento da jurisprudência, in verbis:
APELAÇÃO
CÍVEL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFERA.
DESACOLHIMENTO.
POSSE
MANSA,
PACÍFICA
E
ININTERRUPTA. REQUISITO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. Se a questão proposta
for exclusivamente de direito, ou sendo de direito e de fato, e não
existir a necessidade de produção de outras provas, o juiz pode
promover o julgamento antecipado da lide sem que tal medida
importe violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
(art. 330, I, do CPC).Para a declaração da usucapião extraordinária
prevista nos artigos 550 do CC/1916 e 1.238 do CC/2002, é
necessária a demonstração inequívoca da posse mansa, pacífica
e ininterrupta durante o período temporal legalmente exigido.
Não logrando a autora/apelante comprovar as suas assertivas,
inviável o acolhimento da pretensão. Recurso improvido. Unânime.
(20050710256325APC, Relator OTÁVIO AUGUSTO, 6ª Turma
Cível, julgado em 18/08/2010, DJ 26/08/2010 p. 143)
E, ainda:
Usucapião extraordinário do Código Civil de 1916. Justifica-se
a SENTENÇA declaratória do usucapião com fundamento nas
alegações da petição inicial, segundo as informações exatas que
contém e adequada descrição do imóvel, e no procedimento correto,
segundo o qual foram promovidas as citações e cientificações
exigidas e das quais não adveio nenhuma contestação ou oposição
ao pedido. Condicionar a SENTENÇA do usucapião à prova
documental ou testemunhal feita em juízo implica desconsiderar a
alteração legislativa, que dispensou a audiência de justificação do
usucapião, como implica desconsiderar o sistema vigente, primeiro,
quanto à natureza jurídica da SENTENÇA do usucapião, meramente
declaratória, segundo, quanto ao procedimento processual em si,
que não alcança terceiro prejudicado, conforme consolidada ação
da jurisprudência. Só se exige a inquirição testemunhal ou outras
providências afins em juízo quando se justifiquem, jamais como
condição absoluta ao reconhecimento do pedido, que em momento
nenhum o procedimento do usucapião impõe. (Apelação Cível Nº
70034825786, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 05/05/2010)
No caso em tela, o réu não se insurgiu contra a posse mansa,
pacífica e ininterrupta dos usucapientes, tampouco os confinantes
ou qualquer outro terceiro interessado, que por sua vez foi
devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos,
não havendo, inclusive, qualquer objeção das Fazendas Públicas.
Dessa feita, atestam não havendo notícias de qualquer insurgência
da usucapida em relação ao bem, pelo contrário, ela anui ao
deferimento do pedido, comprovado o exercício da posse ad
usucapionem, durante o período temporal legal exigido, a qual
está revestida de boa-fé, a procedência do pedido é medida que
se impõe.
A representante do Espólio reconheceu a procedência do pedido
dos autores, não se opondo ao reconhecimento da usucapião.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, B do Código de
Processo Civil, HOMOLOGO, o reconhecimento do pedido
inicial, para declarar o domínio dos usucapientes FRANCISCA
VIRGULINO DE LIMA sobre o lote urbano nº 330, da quadra 61,
setor 02, cadastrado na Prefeitura deste Município sob nº 5563,
e matrícula municipal nº 201000610033000, com área total de
519,82 m², situado na Capitão Silvio, 526, bairro Centro, matrícula
no CRI do 1º Ofício de Porto Velho-RO, sob o nº 55079, no valor
de R$ 201.763,78 (duzentos e um mil setecentos e sessenta e três
reais e setenta e oito centavos), tudo em conformidade com os
preceitos do artigo 1.238 e seguintes do Código Civil e memorial
descritivo de id 6362883.
Isento de custas, conforme artigo 8º, III do Regimento Interno.
Ausente a incidência do Imposto de Transmissão de Bens Inter
Vivos - ITBI, vez que trata-se de causa de aquisição originária da
propriedade, pois a coisa não é transmitida ao usucapiente pelo
seu predecessor.
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P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, oficie-se o Cartório
de Registro de Imóveis desta Comarca para que registre esta
SENTENÇA declaratória de usucapião, independente da
regularidade da edificação ou de eventual parcelamento do solo
(art. 167, I, nº 28 da Lei 6.015/73).Esta SENTENÇA servirá de título
para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca, a qual deverá ser encaminhada acompanhada da
inicial e do memorial descritivo.
Ji-Paraná, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7004214-81.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 03/05/2018 16:09:18
Requerente: ERINELDA PEREIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: JOAO BOSCO FAGUNDES JUNIOR SP0314627
Requerido: NATURA COSMETICOS S/A
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
ERINELDA PEREIRA DE OLIVEIRA, devidamente qualificada,
por meio de seu advogado, propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS em face de NATURA COSMÉTICOS S.A. aduzindo em
síntese: 1. que em meados de abril de 2018 ao tentar realizar
a compra de um celular na loja Gazin foi informada de que não
poderia efetivar a compra a crédito visto que constava registro
restritivo de crédito no SPC/SERASA. 2. Refere que não recebeu as
mercadorias adquiridas da ré, e requereu o cancelamento do pedido
em razão do atraso na entrega. Disse que a inscrição foi indevida,
requereu a exclusão do registro junto ao órgão de proteção, bem
como a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 303,48
referente ao contrato n.º 1615228739012 e reparação por danos
morais. (id. 18082168). Juntou documentos (id.18082171).
A tutela de urgência foi deferida para exclusão do nome da autora
do órgão de proteção ao crédito. (id 19257299).
Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera. Instadas as
partes sobre a intenção na produção de outras provas, pugnaram
pelo julgamento do feito no estado em que se encontra. (id
19979358).
Natura Cosméticos S/A apresentou contestação sem impugnação
dos fatos, alegando que não há que se falar em danos morais,
visto que se trata de mero dissabor. Pugnou pela improcedência
do pedido. Em caso de procedência que a indenização seja fixada
com rigor a fim de elidir locupletamento ilícito. (id 19958073).
Impugnada a contestação(id 19968092).
Relatado,decido.
Passo ao julgamento antecipado do feito, na forma do art. 355, I,
CPC, eis que não há necessidade de produção de outras provas,
pois trata-se de matéria exclusivamente de direito.
Trata-se de ação ordinária em que a autora pretende a exclusão
da inscrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito, com a
consequente declaração de inexistência de débito e indenização
por danos morais.
O pleito merece prosperar.
No caso, o título, no valor de R$ 303,48 foi inscrito no SCPC, em
10/03/2008 conforme se verifica no documento de id.18082171.
A autora sustenta que a inscrição é indevida, haja vista a ausência
de entrega das mercadorias que foram adquiridas.
E em sentido contrário, a ré não produziu provas. Aliás, sequer
manifestou-se sobre o fato em sua contestação.
Destes fatos, sobressai evidente a ocorrência de falha na prestação
dos serviços pela ré, razão pela qual, à luz do disposto no artigo 14
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do CDC, esta é responsável pelos danos causados à parte autora,
independentemente da existência de culpa.
Neste contexto, não havendo causa preexistente válida para a
realização da inscrição no órgão de proteção ao crédito, o título deve
ser declarado nulo, bem como inexistente o débito subjacente.
O direito a indenização por danos morais, no caso em epígrafe,
independe da apresentação de provas que atestem a ofensa ou
violação aos direitos personalíssimos da pessoa. Segundo, o
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de dano moral in re ipsa,
dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados
são presumidos.
A respeito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR.
REVISÃO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA
SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Consolidado neste
Tribunal Superior “que a inscrição ou a manutenção indevida em
cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar
e constitui dano moral in re ipsa” (AgRg no Ag 1.379.761/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
de 2.5.2011). 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar
o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando
ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi
estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias
de fato da causa, de forma condizente com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. 3.O Tribunal de origem julgou
nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente,
portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento.(STJ - AgRg no AREsp: 479011 SP
2014/0038145-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Data de Julgamento: 06/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 21/05/2014).
Na fixação do “quantum debeatur” da indenização por dano
moral, consideram-se alguns critérios norteadores, tais como a
reprovabilidade da conduta, as condições econômico-sociais do
causador do dano e do ofendido, bem como o aspecto pedagógicopunitivo ao ofensor, sem que venha a representar fonte de
enriquecimento ilícito.
Na reparação do dano moral, não se quantifica uma verba como
“pretium doloris”, mas sim como meio de oportunizar ao ofendido
uma satisfação ou compensação pelas consequências do evento e
também como meio pedagógico para que se evite a reiteração de
condutas assemelhadas.
Assim, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho
por bem que a verba indenizatória, a título de danos morais, deve
ser no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em face do exposto, tornando definitiva a antecipação de tutela,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados
por ERINELDA PEREIRA DE OLIVEIRA em face de NATURA
COSMÉTICOS S/A, para: 1. declarar a nulidade do título e a
inexigibilidade do débito no importe de R$ 303,48 (trezentos
e três reais e quarenta e oito centavos), referente ao contrato
n.º1615228739012, com vencimento em 19/01/2018, que originou
a inscrição no SCPC, e determinar a exclusão definitiva do nome
da autora do cadastro de inadimplentes; 2. condenar a ré a pagar à
autora, a título de indenização por dano moral, o valor equivalente
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, a
partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal
de Justiça), bem como correção monetária a partir da data desta
SENTENÇA (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).
Considerando a redação da Súmula 326 do STJ, condeno a parte
ré ao pagamento de custas processuais, bem como condeno ao
pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro 15% sobre
o valor da condenação, na forma do artigo 85 § 2º, do CPC.
Havendo interposição de recurso de apelação, o serviço cartorário
deverá intimar de pronto o apelado, para apresentação de
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contrarrazões, e caso esse, interpuser apelação adesiva, intime-se
o apelante para apresentar contrarrazões. Após, sejam os recursos
remetidos ao Egrégio Tribunal, conforme determinação do artigo
1.010, §1º, §2º e 3º, do CPC.
Não havendo recurso de apelação no prazo estabelecido em lei,
e não havendo pagamento voluntário da condenação, intimese o vencido ao pagamento das custas, e não sendo cumprida
a obrigação, promovam-se o necessário para que se cumpra a
redação do artigo 35 do Regimento de Custas, inscrevendo em
dívida ativa, se for o caso, arquivando-se os autos posteriormente,
se nada for requerido.
P.R.I Transitado em julgado, arquivem-se.
Ji-Paraná, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7002793-56.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 27/03/2018 17:55:21
Requerente: WILLIAM VIEIRA DE ARAUJO
Advogado do(a) AUTOR: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA RO0001338
Requerido: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA RO9117
Vistos.
Vista à perita para manifestação quanto a petição de id19968813.
Com a manifestação da perita, dê-se vista às partes, para no prazo
de 05 (cinco dias) apresentarem alegações finais.
Após, retornem conclusos para DECISÃO.
Ji-Paraná, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
Processo nº: 7002278-21.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
Embargante: SOUZA CRUZ S/A
Advogado do(a) AUTOR: RENATO MULINARI - GO0044090
Embargado: BRUNO ESTEVO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) RÉU: ANA CAROLINA IMTHON ANDREAZZA RO3130, MARIA BEATRIZ IMTHON - RO0000625
FINALIDADE: Intimação da parte requerente para, no prazo de 15
dias, impugnar os embargos id 19960051.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7005130-18.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 26/05/2018 12:46:37
Requerente: TARCISIO DOMINGOS ZANATTA
Advogado do(a) AUTOR: MARILZA RAMOS NOGUEIRA - RO8730
Requerido: Banco do Brasil/SA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1. A parte autora interpôs tempestivos embargos de declaração,
pleiteando a retratação da SENTENÇA que indeferiu a petição inicial
por ausência de emenda. Para tanto, afirma que em 09/07/2018
protocolou petição com contrato entre as partes, porém, por
motivos alheios, não houve a anexação do documento no sistema
Pje, embora em sua tela tenha constado êxito no protocolo.
É a síntese.
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Preliminarmente, convém salientar que a existência do ato
processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado
para se atingir determinada FINALIDADE. In casu, a autora interpôs
embargos de declaração pleiteando a retratação em relação a
SENTENÇA que indeferiu a petição inicial, ao argumento de que
cumpriu tempestivamente a ordem de emenda, não logrando êxito
no protocolo do contrato entre as partes por erro no sistema Pje.
Assim, tem-se que na SENTENÇA objurgada não há omissão,
contradição ou obscuridade.
Todavia, verbere-se que o princípio da instrumentalidade das formas
em conjunto com o da economia processual vem sendo aplicado no
processo brasileiro para admitir atos processuais que, embora não
sigam o procedimento formalmente previsto, não trazem prejuízos
às partes. Afinal, o que se pretende é a prestação jurisdicional, e
ficar discutindo a forma se o ato atingiu a sua FINALIDADE ou,
ainda, se não trouxe qualquer prejuízo às partes, não se atingirá
tal objeto.
No presente caso, verifica-se que o objetivo do recurso retro
interposto é tão somente a retratação da SENTENÇA de
indeferimento da inicial, face erro no protocolamento da petição de
emenda. Com efeito, não há na SENTENÇA omissão, contradição
ou obscuridade, uma vez que o indeferimento se deu em razão da
ausência de emenda.
Assim, tem-se que a aplicação da fungibilidade recursal no
presente caso é todo mister, eis que concorre com a existência de
um processo civil mais célere e efetivo (pilares do novo diploma
processual), priorizando o caráter teleológico em detrimento a
forma, tornando o processo mais justo.
2. Ante o exposto, com fulcro no princípio da fungibilidade, recebo
o recurso retro como APELAÇÃO.
3. Assim, exercendo o juízo de retratação previsto no art. 331,
caput, do CPC, REVOGO a SENTENÇA de Id 19868699, eis que
comprovado justa causa para ausência de protocolo do contrato
em partes (erro no sistema Pje), consequentemente, recebo a
emenda a inicial apresenta.
DA SENTENÇA:
TARCISIO DOMINGOS ZANATTA, devidamente qualificado nos
presentes autos ajuíza ação revisional contra BANCO DO BRASIL
S/A, também já qualificado, alegando, em síntese, que as partes
pactuaram um contrato de concessão de crédito para emissão de
cartão de crédito. Destacou haver capitalização ilegal de juros,
cobrança indevida de encargos, entre outras irregularidades.
Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
a restituição em dobro dos valores pagos a maior. Em sede de
antecipação de tutela pugnou pelo afastamento da mora, mediante
pagamento da quantia reputada por incontroversa. Ao final, pede
a procedência da pretensão para que sejam declaradas nulas
as cláusulas abusivas, substituindo o método de amortização da
dívida da trabela Price para Gauss. Juntou planilha de cálculos na
Id 18626271.
Pela DECISÃO de Id 18829204, foi indeferida a gratuidade da
justiça, bem como determinada a emenda, consistente na juntada
de contrato e documentos.
O autor efetuou o pagamento das custas e juntou aos autos os
documentos necessários (Ids 19368128, 19368131 e 19991967).
É o relatório. Decido.
DO JULGAMENTO ANTECIPADO
O Código de Processo Civil prevê o julgamento de improcedência
liminar ou prima facie, em seu art. 332.
Por esta hipótese, o julgamento de improcedência liminar pode
ocorrer quando o pedido for contrário a (i) enunciado de súmula
do STF ou do STJ; (ii) acórdão do STF ou do STJ proferido no
julgamento de recursos repetitivos; (iii) entendimento firmado em
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção
de competência e (iv) enunciado de súmula de tribunal de justiça
sobre direito local.
Assim, o presente feito comporta julgamento de plano, na forma
do art. 332 do Código de Processo Civil, visto que a matéria já
foi analisada e é de notória repetitividade, sendo pacífica a
improcedência da pretensão.
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Analisando os requisitos do art. 332 do Código de Processo Civil, é
possível observar que a matéria dos presentes autos foi objeto de
análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o crivo de recursos
repetitivos, redundando na edição de algumas súmulas que serão
mencionadas no tópico oportuno.
Ademais, trata-se de matéria exclusivamente de direito não
havendo circunstâncias de fato que possam refletir no julgamento
da demanda.
Assim, o presente feito comporta julgamento antecipado da lide na
forma do art. 332 do Código de Processo Civil, visto que a matéria é
exclusivamente de direito, ante a desnecessidade de realização de
perícia, mantendo-se o debate dos autos ao plano da legalidade.
DIREITO CIVIL - CONTRATOS - AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - PRELIMINAR
DE NULIDADE AFASTADA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL - VRG - PAGAMENTO ANTECIPADO DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO - INOCORRÊNCIA JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZADOS - ONEROSIDADE
EXCESSIVA NÃO CARACTERIZADA. 1 - MOSTRA-SE DEVIDO O
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NÃO HAVENDO DE SE
FALAR NA HIPÓTESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS,
POR FORÇA DO ART. 130 DO CPC, O JUIZ É O DESTINATÁRIO
DA PROVA E, COMO TAL NÃO É OBRIGADO A DETERMINAR A
PRODUÇÃO DE QUAISQUER QUE SEJAM, PODENDO VETAR
AQUELAS CONSIDERADAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS.1 30
CPC 2 - O PAGAMENTO ANTECIPADO NÃO DESCARACTERIZA
O CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. SÚMULA 293
DO STJ.3 - NOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JUROS REMUNERATÓRIOS OU
EM CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, EIS QUE NÃO SE TRATA DE
FINANCIAMENTO OU DE MÚTUO.4 - RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO. (TJDF, AC 55721620108070001 DF 000557216.2010.807.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento:
25/05/2011, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/06/2011, DJ-e
Pág. 245)
Sendo o juiz destinatário da prova, reputando ter condições
de prolatar a SENTENÇA, pode perfeitamente dispensá-la ou
utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os
fundamentos de sua DECISÃO, a teor do art. 370, § único, do
Código de Processo Civil e do art. 93, inciso IX, da Constituição,
como se verifica que procedeu no presente caso.
Desse modo, o feito admite o julgamento antecipado, segundo
autoriza o indigitado 332 do Código de Processo Civil, sem que,
com isso, haja vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
MÉRITO – DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Atualmente, resta superada a controvérsia a respeito da incidência
do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, em
virtude da edição da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça,
que possui a seguinte redação:
“Súmula 297 – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Ademais, a questão restou definitivamente superada no julgamento
da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 2.591, em
07/06/2006, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal
reconheceu de forma definitiva que as instituições financeiras
estão integralmente sujeitas aos preceitos do Código de Defesa
do Consumidor.
Consequentemente, não se pode questionar a respeito da
possibilidade de revisão contratual sob o pálio do Código de Defesa
do Consumidor, na forma de seu art. 6º, inciso V e art. 51.
Deveras, em face dessa aplicabilidade, tem-se a possibilidade
da revisão das cláusulas contratuais abusivas ou que coloquem
em situação amplamente desfavorável o consumidor, conforme
preceitua o art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor,
merecendo frisar que essa revisão não viola os princípios do
pacta sunt servanda e da autonomia da vontade que, por serem
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genéricos, cedem espaço à norma específica prevista no art. 6º,
inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
O ordenamento jurídico brasileiro dispõe que os juros podem
ser contratados (convencionais) ou então possuem o tratamento
legalmente estabelecido.
Em regra, a capitalização mensal de juros é prática vedada,
inclusive às instituições financeiras, conforme dicção da Súmula
121 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, há determinados casos
em que a capitalização mensal de juros é considerada lídima,
sobretudo quando pactuada entre as partes.
A capitalização de juros é autorizada, quando convencionada, nos
casos em que existe expressa previsão legal, como: 1) nas cédulas
de crédito rural (Dec-Lei n. 167/1967, art. 5º), industrial (Dec-Lei n.
413/1969, art. 5º), comercial (Lei n. 6.840/1980, art. 5º) e bancário
(Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1º, I); e 2) para os ajustes celebrados
a partir de 31.03.2000, com periodicidade inferior a um ano, nos
termos do art. 5º, caput, da Medida Provisória n. 1.963-17, de
30.03.2000, reeditada, em 23.08.2001, sob o n. 2.170-36.
Em relação à capitalização de juros, vale ressaltar ainda que as
Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.
Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Assim, mister se faz acompanhar a posição sólida dos Tribunais
Superiores de que é possível a cobrança de juros capitalizados,
desde que previamente previstos no contrato e embasados em
previsão legal.
Neste sentido foi o acórdão proferido no Superior Tribunal de
Justiça, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, por
ocasião do julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito dos
recursos repetitivos.
Assentou-se naquele julgamento que: “É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Conclui-se, assim, que a capitalização de juros remuneratórios
decorre da própria natureza da matemática financeira, sendo
inviável qualquer outro obstáculo jurídico posto em face deste
postulado da ciência econômica.
Especificamente relacionado ao caso em concreto, as taxas de
juros previstas no próprio contrato já esclarecem que tais juros
incidirão de forma capitalizada, eis que a previsão de juros ao ano
atinge montante superior a simples multiplicação dos juros mensais
por 12 meses.
Por fim, do contrato não há ilegalidade do cálculo da capitalização
de juros utilizando a Tabela Price, pois uma das características
essenciais da Tabela Price é a de proporcionar juros decrescentes
e amortizações crescentes, ou seja, ao contrário do afirmado, a
tabela reduziria o valor dos juros e não os aumentaria.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA,
MULTA
E
JUROS
MORATÓRIOS
A comissão de permanência pode ser cobrada quando contratada
pelas partes (até o ajuizamento da demanda), mas desde que não
cumulada com outro fator corretivo ou a outros consectários legais,
quais sejam, juros e multa moratória.
Na mesma linha de pensamento adotada pela Ministra Nancy
Andrighi, em seu voto no REsp. 1.058.114/RS, julgado sob as regras
do art. 543-C, do Código de Processo Civil, conclui-se por não
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afastar a comissão de permanência no período da anormalidade se
houver previsão contratual de sua incidência, excluindo, contudo, a
aplicação dos demais encargos moratórios.
Todavia, no caso em tela não se vislumbra a pactuação de comissão
de permanência em cumulação com juros e multa, não merecendo
repreensões mais enfáticas neste tópico.
DA CONCLUSÃO
Pelo exposto, não há fundamento para que se prossiga com
a presente demanda se de antemão já se tem em vista a sua
improcedência sendo exatamente esse o espírito do art. 332, do
Código de Processo Civil, a garantia da celeridade da prestação
jurisdicional afastando-se do Poder Judiciário as demandas
repetitivas que contrariem entendimentos há muito sufragados
pelos tribunais superiores.
Como leciona MARINONI: “É racional que o processo que objetiva
DECISÃO acerca de matéria de direito sobre a qual o juiz já firmou
posição em processo anterior seja desde logo encerrado, evitando
gasto de energia para a obtenção de DECISÃO a respeito de
“caso idêntico” ao já solucionado. Nesta perspectiva, o “processo
repetitivo” constitui formalismo desnecessário, pois tramita somente
para autorizar o juiz a expedir a DECISÃO cujo conteúdo já foi
definido no primeiro processo.”
Não se olvide, por fim, que ao lado do contraditório e da ampla
defesa existe o direito à duração razoável do processo a legitimar,
em nome de toda a coletividade de usuários do serviço público
de administração da justiça a garantia de celeridade em seus
procedimentos. Novamente MARINONI, com mão de mestre,
conclui: “tais normas se destinam a dar proteção aos direitos
fundamentais de ação e à duração razoável do processo. Elas
nada têm de inconstitucionais, pois não violam qualquer outro
direito fundamental, como o direito de defesa. Na verdade, se de
constitucionalidade aqui se pode falar, o raciocínio deve caminhar
em sentido inverso, ou seja, de insuficiência de proteção aos
direitos fundamentais de ação e à duração razoável do processo.”
(MARINONI, L. G.. Ações repetitivas e julgamento liminar. In:
Pedro Manoel Abreu e Pedro Miranda de Oliveira. (Org.). Direito
e Processo - Estudos em homenagem ao Des. Norberto Ungaretti.
1ed.Florianópolis - São José - SC: Conceito Editorial, 2007, v. 1, p.
673-680.)
Improcedente os principais, evidentemente que o pedido de
restituição em dobro das quantias pagas merece o mesmo destino,
qual seja, sua total rejeição.
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos formulados,
na forma do art. 487, inciso I e 332, ambos do Código de Processo
Civil, nos termos da fundamentação.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.
Deixo de condenar ao pagamento de honorários posto que a
requerida sequer passou a integrar a lide.
Transitado em julgado intime-se o requerido nos termos
preconizados pelo 332, §2ª do CPC.
P.R.I.
Ji-Paraná, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- F:(69) 34213279
Processo nº 0007309-83.2014.8.22.0005
AUTOR: SOJA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: ERONALDO FERNANDES NOBRE RO0001041
RÉU: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
Advogado do(a) RÉU: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO RO0004658
Certidão
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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.
Ji-Paraná - RO, 30 de julho de 2018.
WAGNER CARDOSO DE JESUS
Diretor de Cartório
Processo nº: 0008475-24.2012.8.22.0005
Classe: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
Autor: HERICA LIVIA DE OLIVEIRA SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: LUCIANA NOGAROL PAGOTTO RO0004198
Réu: RESIDENCIAL LUIS BERNARDI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
Advogados do(a) RÉU: FRANCISCO DE SOUZA RANGEL RO0002464, CARINA DALLA MARTHA - RO0002612
FINALIDADE: Intimação das Partes, por via de seus advogados,
para, no prazo de 5 dias, requerer o que de Direito, ante o retorno
dos autos do TJ/RO e NOTIFICAÇÃO das Partes, por via de
seus advogados, para, recolhimento das Custas Finais (pro
rata - conforme consta na SENTENÇA ) no valor de R$ 115,16
(atualizada em 30/07/2018), 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, nos termos do Provimento Conjunto
002/2017-PR-CG.
Processo nº: 7007764-55.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Autor: CREFIJIPA FACTORING ASSES FINANCEIRA FOMENTO
MERC LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN RO000064B
Réu: RONALDO SOARES DA SILVA
FINALIDADE: Intimação da parte exequente para, no prazo de 5
dias, manifestar-se sobre o ofício juntado.
Processo nº: 7001353-59.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Autor: VITAMAIS NUTRICAO ANIMAL LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN RO000064B
Réu: FLORISVALDO GONCALVES DE SOUZA
FINALIDADE: Intimação da parte exequente para, no prazo de 5
dias, manifestar-se sobre o ofício juntado.
Processo nº: 7003160-80.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQUENTE: MIRIAN AUTO POSTO LTDA
Advogado do(a): ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB/RO 4234
EXECUTADO: G. A. SAMPAIO GRAEFF - ME
FINALIDADE: Intimação da parte EXEQUENTE, para, no prazo
de 5 dias, manifestar-se acerca da certidão, para requerer que de
direito.
Processo nº: 0007309-83.2014.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: SOJA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
- EPP
Advogado do(a) AUTOR: ERONALDO FERNANDES NOBRE RO0001041
Réu: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
Advogado do(a) RÉU: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO RO0004658
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerida para, no prazo de
5 (cinco) dias, requerer o que de Direito, ante o retorno dos autos
do TJ/RO e NOTIFICAÇÃO da parte Requerente para recolhimento
das finais do processo em epígrafe, no valor de R$ 469,23
(quatrocentos e sessenta e nove reais, vinte e três centavos),
atualizado até 30/07/2018, 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, nos termos do Provimento Conjunto 002/2017-PRCG.
Processo nº: 7003300-51.2017.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇãO
SOLIDARIA DE JI-PARANA
Advogados: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - OAB/SC
11985, CINTIA CARLA SENEM - OAB/SC 29675
EXECUTADO: RIDAJ SOUSA SILVA
FINALIDADE: Intimação da parte exequente, para, no prazo de 05
(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de
arquivamento.
Processo nº: 7009580-38.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DAYANE DA SILVA
Advogado: SYRNE LIMA FELBERK DE ALMEIDA - OAB/RO 3186
EXECUTADO: CAERD - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS
DE RONDÔNIA
FINALIDADE: Intimação da parte EXEQUENTE para, no prazo de
5 dias, manifestar-se sobre o certidão que decorreu o prazo para o
executado comprovar o pagamento da rpv juntado aos autos.

1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Juíz: Valdecir Ramos de Souza
Diretora de Cartório: Janaíne Moraes Vieira
Proc.: 0010743-46.2015.8.22.0005
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:Apurar
DECISÃO:
Vistos. Por não haver motivo plausível para o indeferimento do
pedido de arquivamento formulado nos autos, haja vista as razões
invocadas pelo Ministério Público quando da fundamentação do
seu pleito, mormente em virtude da inexistência de justa causa para
o início de eventual ação penal no caso em exame, determino o
arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvado o disposto
no art. 18 do Código de Processo Penal. Comunique-se o desfecho
deste Inquérito Policial aos seguintes órgãos: Instituto Nacional
de Identificação (INI) e Instituto de Identificação do Estado de
Rondônia.Ciência ao Ministério Público. Ji-Paraná-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Valdecir Ramos de Souza Juiz de Direito
Proc.: 0002387-28.2016.8.22.0005
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:A Apurar
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DECISÃO:
Vistos. Por não haver motivo plausível para o indeferimento do
pedido de arquivamento formulado nos autos, haja vista as razões
invocadas pelo Ministério Público quando da fundamentação do
seu pleito, mormente em virtude da inexistência de justa causa para
o início de eventual ação penal no caso em exame, determino o
arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvado o disposto
no art. 18 do Código de Processo Penal. Comunique-se o desfecho
deste Inquérito Policial aos seguintes órgãos: Instituto Nacional
de Identificação (INI) e Instituto de Identificação do Estado de
Rondônia.Ciência ao Ministério Público. Ji-Paraná-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Valdecir Ramos de Souza Juiz de Direito
Proc.: 0010743-46.2015.8.22.0005
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:Apurar
DECISÃO:
Vistos. Por não haver motivo plausível para o indeferimento do
pedido de arquivamento formulado nos autos, haja vista as razões
invocadas pelo Ministério Público quando da fundamentação do
seu pleito, mormente em virtude da inexistência de justa causa para
o início de eventual ação penal no caso em exame, determino o
arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvado o disposto
no art. 18 do Código de Processo Penal. Comunique-se o desfecho
deste Inquérito Policial aos seguintes órgãos: Instituto Nacional
de Identificação (INI) e Instituto de Identificação do Estado de
Rondônia.Ciência ao Ministério Público. Ji-Paraná-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Valdecir Ramos de Souza Juiz de Direito
Proc.: 0002837-68.2016.8.22.0005
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:A Apurar
DECISÃO:
Vistos. Por não haver motivo plausível para o indeferimento do
pedido de arquivamento formulado nos autos, haja vista as razões
invocadas pelo Ministério Público quando da fundamentação do
seu pleito, mormente em virtude da inexistência de justa causa para
o início de eventual ação penal no caso em exame, determino o
arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvado o disposto
no art. 18 do Código de Processo Penal. Comunique-se o desfecho
deste Inquérito Policial aos seguintes órgãos: Instituto Nacional
de Identificação (INI) e Instituto de Identificação do Estado de
Rondônia.Ciência ao Ministério Público. Ji-Paraná-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Valdecir Ramos de Souza Juiz de Direito
Proc.: 0001070-24.2018.8.22.0005
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:Alisson Fernandes Francisco
DECISÃO:
Vistos. Por não haver motivo plausível para o indeferimento do
pedido de arquivamento formulado nos autos, haja vista as razões
invocadas pelo Ministério Público quando da fundamentação do
seu pleito, mormente em virtude da inexistência de justa causa para
o início de eventual ação penal no caso em exame, determino o
arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvado o disposto
no art. 18 do Código de Processo Penal. Comunique-se o desfecho
deste Inquérito Policial aos seguintes órgãos: Instituto Nacional
de Identificação (INI) e Instituto de Identificação do Estado de
Rondônia.Ciência ao Ministério Público. Ji-Paraná-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Valdecir Ramos de Souza Juiz de Direito
Órgão emitente: Primeira Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná
- RO
Data: 30 de julho de 2018.
Juiz: Valdecir Ramos de Souza
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Proc.: 0001596-88.2018.8.22.0005
Ação Penal
A: Justiça Pública
R. EBER MACIEL EVANGELISTA
Adv.: Dr. MARCOS MEDINO POLESKI, OAB/RO 9176 e Dr.
ADONYS FOSCHIANI HEBEL, OAB/RO 8737
FINALIDADE: INTIMAR os advogados acima mencionados DA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO designada
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.gov.br
Juiz: valdecir@tjro.gov.br
Proc.: 0051882-03.2000.8.22.0005
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Solto)
Vítima do fato:Ministério Público do Estado de Rondônia, Aldeir de
Souza
Denunciado:Diogo de Souza
DECISÃO:
Vistos.DIOGO DE SOUZA, já qualificado nos autos, apresentou
pedido de revogação da prisão preventiva, aduzindo as razões de
fls. 144/148. Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou
pelo indeferimento do pedido, argumentou que o pedido já foi
analisado por este Juízo às fls. 105/106. Ademais, o requerente
interpôs Habeas Corpus e teve sua ordem denegada. Ainda,
indicou que estão presentes os requisitos para manutenção da
prisão, para a conveniência da instrução criminal e garantia da
ordem pública.Relatei. Decido. O requerente é acusado da prática
de homicídio tentado qualificado, ocorrido em 06/05/1998, sendo
que após os fatos evadiu-se do distrito da culpa, não sendo
encontrado para a continuidade dos atos da intrução processual.
Compulsando os autos e o pedido formulado pela defesa,
verifico que não houve nenhuma circunstância nova, seja de
fato e/ou de direito, que ensejasse modificação da decretação
da preventiva e, por isso, deve tal DECISÃO ser mantida.É dos
autos que a prisão do acusado já foi analisada às fls. 105/106,
em pedido de revogação e também foi objeto de Habeas Corpus
que tendo sua ordem denegada.Ainda, é evidente a necessidade
de se assegurar a ordem pública, a qual não pode ficar a mercê
da ação de pessoas que tenham propensão para o crime, ainda
que gozem da presunção de inocência. Isso porque há prova da
materialidade e indícios de autoria, consubstanciados estes nas
provas que foram colhidas no inquérito policial, notadamente
pelo fato de ter sido denunciado pelo crime acima descrito. A
manutenção da prisão justifica-se em razão da periculosidade do
agente, sendo necessária a segregação cautelar para a garantia da
ordem pública, bem como, para a garantir aplicação da lei penal,
uma vez que o requerente já fugiu anteriormente.Ademais, o fato
do requerente possuir residência fixa não constitui óbice para a
manutenção da prisão cautelar, especialmente se presentes os
requisitos autorizadores. Anoto, que nem a eventual primariedade
e nem os eventuais bons antecedentes, são garantias de que não
deva ser segregado provisoriamente, sabido que, entre nós, não
existe direito absoluto.É evidente a necessidade de se assegurar
a ordem pública diante da periculosidade do agente, demonstrada
com a conduta agressiva, ao golpear a vítima com facadas, em que
o homicídio não se consumou porque a vítima reagiu e foi socorrida
rapidamente, fatos que demonstram grande insensibilidade social
e senso de indiferença com o ser humano Em face do exposto,
INDEFIRO, neste momento, o pedido de revogação da prisão
preventiva requerida por DIOGO DE SOUZA e mantenho-o na
prisão em que se encontra.Notifique-se e intimem-se.Ji-ParanáRO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Valdecir Ramos de Souza
Juiz de Direito
Proc.: 1002539-25.2017.8.22.0005
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Dhiogo Aparecido Garcia, Delcinei Roberto Santos de
Campos
Advogado:José Cristiano Pinheiro (OAB/RO 1529), Andre Vinicius
de Barros (OAB/RO 5508), Nilton César Rios (OAB/RO 1795),
Defensoria Publica ( )
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DECISÃO:
Vistos.DHIOGO APARECIDO GARCIA, já qualificado nos autos,
apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, aduzindo as
razões de fls. 329-331. Instado a manifestar-se, o Ministério Público
pugnou pelo indeferimento do pedido, argumentou que já ocorreu
a pronúncia do requerente às fls. 287/292, onde foi negado o
direito de recorrer em liberdade, bem como sua prisão foi analisada
recentemente às fls. 285/286, sendo mantida.Relatei. Decido. O
requerente é acusado da prática de homicídio qualificado, tendo
sido pronunciado em 29 de maio de 2018, sendo que não houve
recurso da DECISÃO, tendo seu trânsito em julgado em 23/07/2018.
Compulsando os autos e o pedido formulado pela defesa, verifico
que não houve nenhuma circunstância nova, seja de fato e/ou de
direito, que ensejasse modificação da decretação da preventiva e,
por isso, deve tal DECISÃO ser mantida.É dos autos que a prisão
do acusado já foi analisada várias vezes no processo, foi objeto
de Habeas Corpus que teve sua ordem denegada, bem como em
Recurso Ordinário em Habeas Corpus, tendo seu pedido liminar
negado e em 24/05/2018, em julgamento de MÉRITO, foi negado
provimento ao recurso.Ainda, é evidente a necessidade de se
assegurar a ordem pública, a qual não pode ficar a mercê da ação
de pessoas que tenham propensão para o crime, ainda que gozem
da presunção de inocência. Isso porque há prova da materialidade
e indícios de autoria, consubstanciados estes nas provas que
foram colhidas no inquérito policial, notadamente pelo fato de ter
sido denunciado pelo crime acima descrito. A manutenção da
prisão justifica-se em razão da periculosidade do agente, sendo
necessária a segregação cautelar para a garantia da ordem pública
bem como para a garantir aplicação da lei penal.Ademais, o fato
do requerente possuir residência fixa não constitui óbice para a
manutenção da prisão cautelar, especialmente se presentes os
requisitos autorizadores. Anoto, que nem a eventual primariedade
e nem os eventuais bons antecedentes, são garantias de que não
deva ser segregado provisoriamente, sabido que, entre nós, não
existe direito absoluto.É evidente a necessidade de se assegurar
a ordem pública diante da periculosidade do agente, demonstrada
com a conduta agressiva que culminou com a morte da vítima,
fatos que demonstram grande insensibilidade social e senso de
indiferença com o ser humano Em face do exposto, INDEFIRO,
neste momento, o pedido de revogação da prisão preventiva
requerida por DHIOGO APARECIDO GARCIA e mantenho-o na
prisão em que se encontra.Notifique-se e intimem-se.Ji-ParanáRO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Valdecir Ramos de Souza
Juiz de Direito
Proc.: 0002171-96.2018.8.22.0005
Ação:Inquérito Policial (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:Jocelia Narcisio Nascimento
Advogado:Aline Silva de Souza (OAB / RO 6.058)
DESPACHO:
DESPACHO: Em complemento à DECISÃO de fls. 61/62, RECEBO
A DENÚNCIA. Anoto que não verifico nenhuma hipótese de
absolvição sumária, havendo, portanto, necessidade de dilação
probatória. Ainda, a defesa da denunciada requereu mais uma vez
sua não transferência para a Comarca de Porto Velho, contudo,
como fundamentado no DESPACHO de fl. 52, não compete a este
Juízo decidir questões incidentes da execução penal.Ji-ParanáRO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Valdecir Ramos de Souza
Juiz de Direito
Proc.: 0004104-12.2015.8.22.0005
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:A Apurar
DECISÃO:
Vistos. Por não haver motivo plausível para o indeferimento do
pedido de arquivamento formulado nos autos, haja vista as razões
invocadas pelo Ministério Público quando da fundamentação do
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seu pleito, mormente em virtude da inexistência de justa causa para
o início de eventual ação penal no caso em exame, determino o
arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvado o disposto
no art. 18 do Código de Processo Penal. Comunique-se o desfecho
deste Inquérito Policial aos seguintes órgãos: Instituto Nacional de
Identificação (INI) e Instituto de Identificação do Estado de Rondônia.
Ciência ao Ministério Público. Ji-Paraná-RO, segunda-feira, 30 de
julho de 2018.Valdecir Ramos de Souza Juiz de Direito
Proc.: 0002762-29.2016.8.22.0005
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado:R. N. da S. R. F. da S.
Advogado:José Carlos Nolasco (RO 393-B)
DESPACHO:
DESPACHO: Reitere-se mais uma vez o ofício de fl. 519, fixando o
prazo de 05 (cinco) dias para envio dos documentos. Após, voltemme os autos conclusos. Ji-Paraná-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Valdecir Ramos de Souza Juiz de Direito
Proc.: 0001385-52.2018.8.22.0005
Ação:Auto de Prisão em Flagrante (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:José Roza de Moura
DECISÃO:
Vistos. Por não haver motivo plausível para o indeferimento do
pedido de arquivamento formulado nos autos, haja vista as razões
invocadas pelo Ministério Público quando da fundamentação do
seu pleito, mormente em virtude da inexistência de justa causa para
o início de eventual ação penal no caso em exame, determino o
arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvado o disposto
no art. 18 do Código de Processo Penal. Comunique-se o desfecho
deste Inquérito Policial aos seguintes órgãos: Instituto Nacional
de Identificação (INI) e Instituto de Identificação do Estado de
Rondônia.Ciência ao Ministério Público. Ji-Paraná-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Valdecir Ramos de Souza Juiz de Direito
Proc.: 0008524-60.2015.8.22.0005
Ação:Inquérito Policial (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Infrator:A Apurar
DECISÃO:
Vistos. Por não haver motivo plausível para o indeferimento do
pedido de arquivamento formulado nos autos, haja vista as razões
invocadas pelo Ministério Público quando da fundamentação do
seu pleito, mormente em virtude da inexistência de justa causa para
o início de eventual ação penal no caso em exame, determino o
arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvado o disposto
no art. 18 do Código de Processo Penal. Comunique-se o desfecho
deste Inquérito Policial aos seguintes órgãos: Instituto Nacional de
Identificação (INI) e Instituto de Identificação do Estado de Rondônia.
Ciência ao Ministério Público. Ji-Paraná-RO, segunda-feira, 30 de
julho de 2018.Valdecir Ramos de Souza Juiz de Direito
Proc.: 0002037-69.2018.8.22.0005
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:Ivonete Firmino Rodrigues
DECISÃO:
Vistos. Por não haver motivo plausível para o indeferimento do
pedido de arquivamento formulado nos autos, haja vista as razões
invocadas pelo Ministério Público quando da fundamentação do
seu pleito, mormente em virtude da inexistência de justa causa para
o início de eventual ação penal no caso em exame, determino o
arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvado o disposto
no art. 18 do Código de Processo Penal. Comunique-se o desfecho
deste Inquérito Policial aos seguintes órgãos: Instituto Nacional de
Identificação (INI) e Instituto de Identificação do Estado de Rondônia.
Ciência ao Ministério Público. Ji-Paraná-RO, segunda-feira, 30 de
julho de 2018.Valdecir Ramos de Souza Juiz de Direito
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Proc.: 0001738-92.2018.8.22.0005
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:Cicero Soares de Oliveira, Sidiney de Oliveira Santos
Advogado:Jaedson Rezende dos Santos (OAB/AC 2198)
DESPACHO:
DESPACHO: Considerando que o advogado não juntou procuração
no prazo estipulado na assentada de fl. 125, suspendo o processo
nos termos do artigo 366 do CPP, com relação ao acusado CÍCERO
SOARES DE OLIVEIRA, uma vez que já foi decretada sua revelia
à fl. 125.Visando a localização do acusado, diligencie-se junto a
Justiça Eleitoral, empresas de telefonia, cadastro de bolsa família e
outros, expedindo-se o necessário.Os autos deverão permanecer
suspensos, conforme determinação contida no Oficio Circular nº
087/2013-DECOR/CG, de 13/05/2013.Ji-Paraná-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Valdecir Ramos de Souza Juiz de
Direito
Órgão emitente: Primeira Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná
- RO
Data: 30 de julho de 2018.
Juiz: Valecir Ramos de Souza
Proc.: 0001773-52.2018.8.22.0005
Ação Penal
A: Justiça Pública
R. IRANI SANTOS DE JESUS e outro
Adv.: Dr. PAULO NUNES RIBEIRO, OAB/RO 7504
FINALIDADE: Intimar o Advogado supramencionado, para, no
prazo legal, apresentar defesa preliminar.
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
Janaíne Moraes Vieira
Diretora de Cartório

2ª VARA CRIMINAL
2º Cartório Criminal
Juiz de Direito: Edewaldo Fantini Junior
Diretor de Cartório: Everson da Silva Montenegro
Proc.: 0001955-38.2018.8.22.0005
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Gilmar Xavier Furtunato
FINALIDADE: Intimar o advogado Amadeu Alves da Silva
Júnior- OAB/RO 3954 - do r. DESPACHO prolatado nos autos
supracitados.
DESPACHO: “Vistos, 1. Os argumentos apresentados pela
Defesa do Acusado não descaracterizam os termos da denúncia,
tampouco encontra-se presente alguma das hipóteses previstas no
art. 397 do CPP. 2. Para a audiência de instrução, designo o dia
15 de agosto de 2018, às 11h15min. 3. Requisitem-se/intimem-se
o Acusado e seu Advogado constituído (fls. 62), a vítima e a(s)
testemunha(s) indicada(s) na denúncia (fls. 03/07) e na resposta
à acusação (fls. 61/62). 4. Dê-se ciência ao Ministério Público e à
Defesa (fls. 62). Ji-Paraná-RO, segunda-feira, 16 de julho de 2018.
Edewaldo Fantini Júnior - Juiz de Direito.”
Everson da Silva Montenegro
Diretor de Cartório
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SEGUNDA ENTRÂNCIA
COMARCA DE ARIQUEMES
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 1002825-12.2017.8.22.0002
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Advogado:Promotor de Justiça (RO 1111)
Condenado:Adenivaldo Almeida Paixão
EDITAL DE INTIMAÇÃO
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE
AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET. Endereço Eletrônico:
aqs1criminal@tj.ro.gov.br
Juiz: Dr. Alex Balmant
Diretora de Cartório: Aleksandra Aparecida Gaienski
Autos nº. 1002825-12.2017.8.22.0002
Réus: ADENIVALDO ALMEIDA PAIXÃO, brasileiro, amasiado,
nascido aos 31.05.1995, natural de Ariquemes/RO, filho de Eunice
Almeida Tiago e Adevaldo Silva Paixao, portador do RG n. 1262461
SSP/RO, CPF n. 036.231.172-26, residente na Rua Rubi, n. 2588,
Bairro Nova União I, nesta Cidade e Comarca de Ariquemes/RO,
atualmente em lugar incerto e não sabido.
Finalidade: INTIMAR o réu acima qualificado, para que efetue o
pagamento da multa processual no valor de R$ 18.548,72 (dezoito
mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), a
ser depositada no Banco do Brasil, Agência 2757-X, conta corrente
12090-1 em nome no FUNPEN, CNPJ n. 15.837.081./0001-56,
no prazo de 10 dias, sendo que decorrido o prazo, será inscrito o
débito na Dívida Ativa da Fazenda Pública Estadual. DEVENDO
APRESENTAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTO AO
CARTÓRIO DA 1ª VARA CRIMINAL DESTA COMARCA. Ressaltase que não será aceito pagamento realizado em caixas eletrônicos.
Ariquemes, 27 de Julho de 2018
(documento assinado digitalmente)
Aleksandra Aparecida Gaienski
Diretora de Cartório
Assina por determinação judicial
Aleksandra Aparecida Gaienski
Escrivã Judicial

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.: 0002412-79.2018.8.22.0002
Ação: Execução Provisória
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia.
Réu: Matias Godoi da Silva
Advogado: Dênio Franco Silva OAB/RO 4212
FINALIDADE: Intimar o advogado supracitado da seguinte decisão:
Vistos.O reeducando, por meio de advogado constituído, peticionou
às fls. 60/61, solicitando saída temporária alusiva ao Dia dos Pais,
com a finalidade visitar seus familiares na cidade de Machadinho
D’Oeste/RO. Juntou documentos às fls. 62/63.O Ministério
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Público manifestou-se pelo deferimento do pedido.DECIDO.É
cediço que as saídas temporárias coletivas são reguladas por
meio de Portaria do Juízo, a qual é disponibilizada uma semana
antes da data comemorativa, no caso, a próxima será do Dia dos
Pais. Dessa feita, deixo de analisar o pedido, eis que uma vez
preenchido os requisitos constantes na Portaria os reeducandos
serão beneficiados com a saída independentemente de petição,
pois se trata de concessão automática a ser cumprida pelo Diretor
da Unidade.Caso a saída seja fora desta Comarca, o reeducando
deverá apresentar comprovante de endereço do local onde
permanecerá ao Diretor da unidade prisional.Intime-se.Pratiquese o necessário.SERVE A PRESENTE DE OFÍCIOAriquemes-RO,
sexta-feira, 27 de julho de 2018.Cláudia Mara da Silva Faleiros
Fernandes Juíza de Direito
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
Edital de intimação
Proc.: 0008860-73.2015.8.22.0002
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Denunciado:Rafael Ferreira Feitoza
Advogado:Gustavo Henrique Machado Mendes (RO 4636)
Finalidade: Alegações finais
Fica o denunciado, por via de seu Advogado, intimado a apresentar
as alegações finais por memorias no prazo de 05 dias. Juliana
Couto Matheus Maldonado Martins.
Eser Amaral dos Santos
Diretor de Cartório

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo: 7005804-05.2018.8.22.0002
REQUERENTE: RUBENILDO SILVA DE JESUS
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS
SANTOS - RO0005471
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar a preliminar arguida pela CERON/
ELETROBRAS em sua contestação.
A requerida arguiu a prescrição sob o argumento de que decorreu
o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código Civil. Ocorre que
referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja,
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE
REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO
PATRIMÔNIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA.
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PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART.
206 , § 5º , I DO CC/2002 . REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.
2.028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ
FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC
7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os
bens custados pelo recorrente e foram incorporados ao patrimônio
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito,
no caso em tela, há aproximadamente três anos. Assim, afasto a
preliminar e passo à análise do mérito.
No mérito, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso
de valor despendido com a construção de rede elétrica em
propriedade rural, bem como a formalização da incorporação da
rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora RUBENILDO SILVA DE
JESUS construiu uma subestação de 05 KvA, situada na ROD. 421
LC-80, TB-20, LOTE 58, GLEBA 44, NO MUNICÍPIO DE ALTO
PARAÍSO/RO, sendo que a parte requerida passou a prestar
manutenção na rede construída pela parte autora como se sua
fosse, tendo ocorrido portanto, a incorporação da rede elétrica sem
observância do disposto na Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos
conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem
contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a rede
elétrica sem qualquer formalização e indenização
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
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apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do
Processo judicial, seja apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios,
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora
foi diligente em juntar orçamento demonstrando os valores gastos
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para a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a
esses documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON
não juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento/
projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado
para condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A
a indenizar a parte autora no importe de R$ 14.648,70 (quatorze
mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) a
título de danos materiais, referente às despesas comprovadas
com a construção da rede particular de energia elétrica em sua
propriedade, cujo o valor do desembolso feito pelo consumidor
deverá ser corrigido com juros de 1% (um por cento) ao mês a
contar da citação e correção monetária a partir do ajuizamento
da ação, bem como, determino que a CERON/ELETROBRAS
proceda à incorporação da referida rede elétrica ao patrimônio da
concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da sentença
e caso requerido pela parte autora, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7005409-13.2018.8.22.0002
REQUERENTE: RUBENILDO SILVA DE JESUS
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS
SANTOS - RO0005471
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar a preliminar arguida pela CERON/
ELETROBRAS em sua contestação.
A requerida arguiu a prescrição sob o argumento de que decorreu
o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código Civil. Ocorre que
referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja,
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE
REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO
PATRIMÔNIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART.
206 , § 5º , I DO CC/2002 . REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.
2.028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ
FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC
7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os
bens custados pelo recorrente e foram incorporados ao patrimônio
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito,
no caso em tela, há aproximadamente três anos. Assim, afasto a
preliminar e passo à análise do mérito.
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No mérito, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso
de valor despendido com a construção de rede elétrica em
propriedade rural, bem como a formalização da incorporação da
rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora RUBENILDO SILVA DE
JESUS construiu uma subestação de 03 KvA, situada na ROD. 421
LC-80, TB-40, LOTE 75, GLEBA 45, NO MUNICÍPIO DE ALTO
PARAÍSO/RO, sendo que a parte requerida passou a prestar
manutenção na rede construída pela parte autora como se sua
fosse, tendo ocorrido portanto, a incorporação da rede elétrica sem
observância do disposto na Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos
conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem
contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a rede
elétrica sem qualquer formalização e indenização
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
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Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do
Processo judicial, seja apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios,
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora
foi diligente em juntar orçamento demonstrando os valores gastos
para a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a
esses documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON
não juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento/
projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado
para condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A
a indenizar a parte autora no importe de R$ 14.648,70 (quatorze
mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) a
título de danos materiais, referente às despesas comprovadas
com a construção da rede particular de energia elétrica em sua
propriedade, cujo o valor do desembolso feito pelo consumidor
deverá ser corrigido com juros de 1% (um por cento) ao mês a
contar da citação e correção monetária a partir do ajuizamento
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da ação, bem como, determino que a CERON/ELETROBRAS
proceda à incorporação da referida rede elétrica ao patrimônio da
concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da sentença
e caso requerido pela parte autora, inicie-se a execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente Decisão como Mandado/
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7006704-56.2016.8.22.0002
EXEQUENTE: ELIAS ALIENDRE ANDRADE, LEODENIL ARAUJO
DE JESUS
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL BURG - RO0004304
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: JONATHAS COELHO BAPTISTA
DE MELLO - RO0003011
FINALIDADE: Intimar a parte AUTORA por meio de seus advogados
conforme segue: Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito
de Ariquemes - Juizado Especial, fica V.Sa. intimada para acessar
o documento ALVARÁ via sistema PJE e providenciar a respectiva
impressão. Fica advertido(a) que deverá manifestar-se nos autos
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento.
Processo: 7000685-97.2017.8.22.0002
REQUERENTE: COSMIRO ALVES DE OLIVEIRA, VALDETE
GOMES MARTINS
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL BURG - RO0004304
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
FINALIDADE: Intimar a parte AUTORA por meio de seus advogados
conforme segue: Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito
de Ariquemes - Juizado Especial, fica V.Sa. intimada para acessar
o documento ALVARÁ via sistema PJE e providenciar a respectiva
impressão. Fica advertido(a) que deverá manifestar-se nos autos
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento.
Processo: 7003870-12.2018.8.22.0002
REQUERENTE: PAULO PEREIRA VIANA SOBRINHO
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS
SANTOS - RO0005471
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Finalidade: Intimar a parte requerente a apresentar contrarrazões
ao recurso interposto no prazo de 10 (dez) dias.
Processo: 7002972-96.2018.8.22.0002
REQUERENTE: ADOLF WILIBALDO GROSS
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS
SANTOS - RO0005471
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Finalidade: Intimar a parte requerida por meio de seu advogado do
DESPACHO, conforme segue:
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HOMOLOGO A RENUNCIA AO RECURSO.
CONCEDO O PRAZO DE 15 DIAS PARA A CERON PROCEDER
A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO NOS AUTOS.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no PJE.
MARCIA CRISTINA RODRIGUES MASIOLI MORAIS
Juiz(a) de Direito
Processo: 7002255-84.2018.8.22.0002
REQUERENTE: MANOEL RODRIGUES GONCALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS
SANTOS - RO0005471
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Finalidade: Intimar a parte requerente a apresentar contrarrazões
ao recurso interposto no prazo de 10 (dez) dias.
Processo: 7002797-05.2018.8.22.0002
REQUERENTE: MANOEL COSTA DE CARVALHO
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS
SANTOS - RO0005471
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Finalidade: Intimar a parte requerente a apresentar contrarrazões
ao recurso interposto no prazo de 10 (dez) dias.
Processo: 7007330-07.2018.8.22.0002
REQUERENTE: CELIA MARIA DA SILVA FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS
SANTOS - RO0005471
REQUERIDO: TIM CELULAR
FINALIDADE: Intimar a parte AUTORA por meio de seu advogado
para comparecer à Audiência de Conciliação do
Processo acima, conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: ARIJESP
- Sala de Conciliação CEJUSC Data: 18/09/2018 Hora: 11:30 - No
Endereço: Rua Fortaleza, 2178, Setor 03, telefone (69) 3536 3937, em Ariquemes - RO.
Processo: 7000382-49.2018.8.22.0002
REQUERENTE: ANTONIO LOPES FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: WALDINEY MATHEUS DA
SILVA - RO0001057
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar o requerente a apresentar impugnação à
contestação no prazo de 05 (cinco) dias conforme determinado no
despacho inicial.
Processo: 7009093-43.2018.8.22.0002
REQUERENTE: MANOEL MESSIAS NEVES DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO ALVES DA SILVA
CANDIDO - RO0005825
REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A
FINALIDADE: Intimar a parte AUTORA por meio de seu advogado
para comparecer à Audiência de Conciliação do
Processo acima, conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: ARIJESP
- Sala de Conciliação CEJUSC Data: 18/09/2018 Hora: 12:00 - No
Endereço: Rua Fortaleza, 2178, Setor 03, telefone (69) 3536 3937, em Ariquemes - RO.
Processo: 7009226-85.2018.8.22.0002
REQUERENTE: ROSELI PINHEIRO DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: CYNTHIA PATRICIA CHAGAS
MUNIZ DIAS - RO0001147, WAGNER FERREIRA DIAS RO0007037
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REQUERIDO: ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA.
FINALIDADE: Intimar a parte AUTORA por meio de seu advogado
para comparecer à Audiência de Conciliação do
Processo acima, conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: ARIJESP
- Sala de Conciliação CEJUSC Data: 18/09/2018 Hora: 12:30 - No
Endereço: Rua Fortaleza, 2178, Setor 03, telefone (69) 3536 3937, em Ariquemes - RO.
Processo: 7013997-43.2017.8.22.0002
REQUERENTE: KATIUSCIA VIOLA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ EDUARDO FOGACA RO0000876
REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO PESSOA ROCHA PE29650
FINALIDADE: Intimar a parte AUTORA por meio de seus advogados
conforme segue: Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito
de Ariquemes - Juizado Especial, fica V.Sa. intimada para acessar
o documento ALVARÁ via sistema PJE e providenciar a respectiva
impressão. Fica advertido(a) que deverá manifestar-se nos autos
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento.
Processo: 7000381-64.2018.8.22.0002
REQUERENTE: LUIZ CARLOS MARCONI
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO HENRIQUE
MEZABARBA - RO0003771
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar o requerente a apresentar impugnação à
contestação no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado no
despacho inicial.
Processo: 7002520-57.2016.8.22.0002
REQUERENTE: RAIMUNDO CLARINDO DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDO SANTINI ANTONIO
- RO0003084, JANE MIRIAM DA SILVEIRA GONCALVES RO0004996
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
FINALIDADE: Fica a parte requerida notificada para o recolhimento
da importância de R$101,94 (atualizada até a data de 30/07/2018),
a título de custas do
Processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de
Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na
Dívida Ativa.
A 2ª via da guia de recolhimento de custas poderá ser emitida
pelo link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitirSegundaVia.jsf;jsessionid=uFBElA-BjEfE_
xeJH92DZ0PCff-6fVHKQYWJGFzA.wildfly02:custas2.1
Processo: 7003318-47.2018.8.22.0002
REQUERENTE: ROSANGELA GUIMARAES DE CASTILHOS
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO ALBERTO CHAGAS
MUNIZ - RO0003030, CYNTHIA PATRICIA CHAGAS MUNIZ DIAS
- RO0001147, WAGNER FERREIRA DIAS - RO0007037
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL AGENCIA ARIQUEMES
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
FINALIDADE: Intimar a parte AUTORA por meio de seus advogados
conforme segue: Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito
de Ariquemes - Juizado Especial, fica V.Sa. intimada para acessar
o documento ALVARÁ via sistema PJE e providenciar a respectiva
impressão. Fica advertido(a) que deverá manifestar-se nos autos
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento.
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Processo: 7010445-70.2017.8.22.0002
REQUERENTE: JOSE WALTER TREVISAN FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: ELIO RANUCCI - RO8650
REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL
HONDA LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: AILTON ALVES FERNANDES GO0016854
FINALIDADE: Intimar a parte AUTORA por meio de seus advogados
conforme segue: Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito
de Ariquemes - Juizado Especial, fica V.Sa. intimada para acessar
o documento ALVARÁ via sistema PJE e providenciar a respectiva
impressão. Fica advertido(a) que deverá manifestar-se nos autos
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por pagamento.
Processo: 7009880-43.2016.8.22.0002
REQUERENTE: ALCIR ALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: ALCIR ALVES - RO1630
REQUERIDO: RUBSON LUIZ ALMEIDA DUARTE, JM SERVICOS
E COMERCIO EIRELI - ME
Advogado do(a) REQUERIDO: LEONARDO FERREIRA DE MELO
- RO0005959
Advogado do(a) REQUERIDO: LEONARDO FERREIRA DE MELO
- RO0005959
FINALIDADE: Fica a parte requerente notificada para o recolhimento
da importância de R$371,36 (atualizada até a data de 30/07/2018),
a título de custas do
Processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de
Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na
Dívida Ativa.
A 2ª via da guia de recolhimento de custas poderá ser emitida
pelo link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitirSegundaVia.jsf;jsessionid=uFBElA-BjEfE_
xeJH92DZ0PCff-6fVHKQYWJGFzA.wildfly02:custas2.1
Processo: 7008470-13.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: G. M. S. e outros (2)
Advogados do(a) REQUERENTE: ALAN MORAES DOS SANTOS
- RO0007260, ANDRE LUIS PELEDSON SILVA VIOLA - RO8684
Advogados do(a) REQUERENTE: ALAN MORAES DOS SANTOS
- RO0007260, ANDRE LUIS PELEDSON SILVA VIOLA - RO8684
Advogados do(a) REQUERENTE: ALAN MORAES DOS SANTOS
- RO0007260, ANDRE LUIS PELEDSON SILVA VIOLA - RO8684
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Finalidade: Intimar a parte requerente por intermédio de seu
advogado acerca da Sentença abaixo transcrita:
Sentença:
Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Trata-se de Obrigação de Fazer interposta por GABRIELI MEES
SCHMITZ e EDUARDO MEES SCHMITZ em face do ESTADO
DE RONDÔNIA tencionando o fornecimento de Complemento
Alimentar (PKU Med “C” PLUS) conforme laudo médico acostado
na exordial.
De acordo com a inicial, os autores são portadores de uma doença
rara chamada FENILCETONÚRIA ou PKU sendo que por isso,
necessitam fazer uso contínuo do Complemento Alimentar (PKU
Med “C” PLUS).
Na inicial os autores afirmaram que o fornecimento administrativo
dos medicamentos fora negado, no entanto, não foi atendida pelo
ente requerido.
Assim, face a negativa por parte do requerido em fornecer o
medicamento de que necessita, ingressou com a presente.
Para amparar a pretensão juntou documento de identidade, laudo
médico, receituário, dentre outros.
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Citado o requerido apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que devem ser
respeitadas as portarias administrativas do SUS.
Ainda em sua defesa, requereu o reconhecimento da
responsabilidade do Município de Porto Velho para o fornecimento
do Complemento Alimentar (PKU Med “C” PLUS) aos autores.
A análise dos autos demonstra que os autores demonstraram a
necessidade de fazer uso do medicamento pleiteado pois o laudo
médico atesta a patologia alegada e comprova a indicação médica
do medicamento.
O requerido protestou pelo respeito as portarias do SUS, no
entanto, referidas portarias possuem natureza jurídica de mero ato
administrativo sem força vinculante e sem o poder de derrogar o
disposto na Constituição Federal, que concede proteção integral ao
direito reclamado na inicial.
Nesse sentido, apesar das alegações expendidas, não se pode
deixar que o direito à vida seja diminuído em razão do atendimento
de formalidades. Negar um direito fundamental a determinado
cidadão sob o argumento de preservação as normas administrativas
ou ainda do interesse na coletividade na tutela ao mesmo direito se
apresenta como um contrassenso lógico, posto que se privaria ao
paciente o direito a saúde e, por consequência, do direito à vida,
visando salvaguardar direitos indeterminados.
Conforme previsto no art. 6º da Constituição Federal de 1988, o
direito à saúde é um direito social, sendo, antes de tudo, um direito
fundamental, tendo ainda o art. 196 da Carta Magna determinado
ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, de modo que se sobrepõe a meros
obstáculos administrativos.
Seja como for, a Constituição Federal é clara ainda ao dispor que
a responsabilidade pela saúde pública é solidária entre União,
Estados e Municípios.
Registre-se que as divisões administrativas de competência no que
diz respeito ao fornecimento de medicamentos sequer é respeitada
pelos requeridos, tanto que os autores ingressaram com ação judicial
justamente porque não obtiveram o fornecimento administrativo.
Portanto, incabível o argumento de que as divisões administrativas
de competência devem ser respeitadas.
É sabido que a dignidade do ser humano é fundamento constitucional
previsto no art. 1º, III da CF, sendo a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária um dos objetivos da República Federativa
do Brasil (art. 3º, I da CF). Desta forma, O DIREITO À VIDA se
consubstancia como o maior de todos os direitos e sua importância
é tamanha ao ponto de constar expressamente no caput do art. 5º
da Constituição da República. É ainda pré-requisito a existência
e exercício de os demais direitos, sobretudo do direito à saúde, e
exatamente por isso, deve ser assegurado com absoluta primazia
sob os demais.
A saúde, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta
Magna é direito de todos e dever do Estado. Na hipótese dos
autos, o fornecimento de medicamentos é medida que se impõe,
possibilitando à parte autora o exercício do seu direito à vida, à
saúde e à assistência médica.
Os Tribunais de todo o país têm decidido favoravelmente a
concessão de medicações em casos parecidos para garantir o
direito à vida, à saúde e à dignidade do ser humano. Nesse sentido,
vale a pena transcrever os seguintes julgados:
MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE
E CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. FORNECIMENTO
GRATUITO. DEVER DO ESTADO. Embora de natureza
programática, a norma do art. 196 da CF não pode merecer
interpretação que - esvaziando seu conteúdo e não lhe conferindo
o mínimo de efetividade - afaste o dever do Estado de garantir
assistência médica, incluindo o fornecimento de medicamentos
a pessoa portadora de doença grave, carente de recursos
financeiros. Remessa oficial não provida (Acórdão n.668374,
20100110680407RMO, Relator: JAIR SOARES, 6ª Turma Cível,
Data de Julgamento: 10/04/2013, Publicado no DJE: 16/04/2013.
Pág.: 155).
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Portanto, o requerido é responsável pela manutenção da vida,
saúde e dignidade dos autores, devendo propiciar tais direitos
mediante o fornecimento dos medicamentos descritos na inicial
pois sem a utilização desses medicamentos poderá sofrer dano
irreparável com o agravamento da doença, conforme se pode
inferir das respectivas informações médicas constantes no laudo
médico apresentado com a inicial.
Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, confirmo a antecipação
da tutela concedida nos autos e no mérito julgo PROCEDENTE
o pedido para o fim de condenar o ESTADO DE RONDÔNIA a
fornecer aos autores o Complemento Alimentar (PKU Med “C”
PLUS) pelo prazo de 06 (seis) meses, ficando condicionada a
obrigação de postergar o fornecimento mediante a apresentação
de laudo médico e receituário atualizados pelos autores, tanto nos
autos como perante a Secretaria de Saúde do requerido.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts.
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, inexistindo pedido de cumprimento de
sentença, arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo-se a presente como Carta de Intimação/
Mandado/Ofício/Carta
Precatória/Notificação
para
seu
cumprimento.
Ariquemes/RO, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7000383-34.2018.8.22.0002
REQUERENTE: MARIA ODETE DA SILVA ROCHENBACK
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO HENRIQUE
MEZABARBA - RO0003771
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar o requerente a apresentar impugnação à
contestação no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado no
despacho inicial.

1ª VARA CÍVEL
Processo n. 7013735-93.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: BENEDITO APARECIDO DE
OLIVEIRA, CLAUDIA WINGERT
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEONARDO HENRIQUE
BERKEMBROCK - RO0004641
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEONARDO HENRIQUE
BERKEMBROCK - RO0004641
Requerido: EXECUTADO: SEBASTIAO DE CASTRO INACIO,
RAIMUNDA BARROS PANTOJA FILHA
Advogado do(a) EXECUTADO: ODAIR MARTINI - RO000030B
Advogado do(a) EXECUTADO: ODAIR MARTINI - RO000030B
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 os documentos juntados, 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, 30 de julho de 2018.
MARIA CONCEICAO TANAZILDO
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Processo n. 7003761-32.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: SERGIO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS
- RO0004069
Requerido: RÉU: PALLKAN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI
- EPP
Advogados do(a) RÉU: KARLA CRISTINA SILVEIRA DIAS
PAYARO - SP165011, SONIA MARA ZERBINATI SILVA COELHO
- SP131154, CRISTIANE MARTINS TASSONI - SP307250
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) da data da audiência
para oitiva da testemunha na Comarca de Hortolândia-SP.
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, 30 de julho de 2018.
MARIA CONCEICAO TANAZILDO
Processo n. 7000389-75.2017.8.22.0002
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Requerente: AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA AC0004235
Requerido: RÉU: CENTRO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS
INJETORAS LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU: MARIA APARECIDA DIAS PEDROZO RO0003388
Processo n. 7000389-75.2017.8.22.0002
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Requerente: AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA AC0004235
Requerido: RÉU: CENTRO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS
INJETORAS LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU: MARIA APARECIDA DIAS PEDROZO RO0003388
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, fica a parte requerida intimada a tomar conhecimento
da expedição do alvará e para pagamento das custas, no valor de
R$ 462,08, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto e inscrição
na dívida ativa. Para pagamento emitir 2ª via no site do TJ/RO, na
aba “Serviços Judiciais” - “custas judiciais”.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
MARCIA KANAZAWA
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
MARCIA KANAZAWA
Processo n. 0004519-65.2015.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: BKR ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA ME
Endereço: Rua Corbélia 2º andar sala 200, 695, centro, Vilhena RO - CEP: 76980-710
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCIO HENRIQUE DA SILVA
MEZZOMO - RO0005836, JEVERSON LEANDRO COSTA
- RO0003134, KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA RO0003551
Requerido: Nome: CELSO RICARDO NAME
Endereço: Trav. Jupiter nº 123, não consta, Setor Grandes Areas,
Ariquemes - RO - CEP: 76874-062
Advogado do(a) EXECUTADO: KERSON NASCIMENTO DE
CARVALHO - RO0003384
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Vistos.
1- Suscitei conflito negativo de competência nesta data, conforme
ofício anexo, já encaminhado para apreciação pelo Egrégio Tribunal
de Justiça deste Estado.
2- Ante o exposto, suspendo o andamento do feito por 180 dias, no
aguardo do julgamento do conflito de competência suscitado.
Ariquemes, 26 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7005585-26.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: ELIZANGELA CABRAL DO NASCIMENTO
Endereço: Claudio Coutinho, 2777, setor 08, Ariquemes - RO CEP: 76870-000
Advogado do(a) AUTOR: JULIANA DA SILVA - RO7162
Requerido: Nome: CLOVIS LIMA COUTO
Endereço: RUA DARTI BALLE, 3027, SETOR 08, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-000
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1- Altere-se a classe do feito para “cumprimento de sentença”.
2- Ante a inércia da parte exequente em impulsionar o feito, mesmo
após intimada, determino a suspensão do
Processo por 1 ano, cujo decurso ocorrerá em arquivo, iniciandose, após o decurso do prazo para suspensão, o prazo da prescrição
intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC), salvo se for requerido
o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de
localização de bens penhoráveis em nome da parte executada (art.
921, §3º, NCPC).
Ariquemes, 27 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7008631-23.2017.8.22.0002
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Requerente: Nome: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Endereço: Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, Cidade
Monções, São Paulo - SP - CEP: 04576-010
Advogados do(a) REQUERENTE: MAGDA LUIZA RIGODANZO
EGGER DE OLIVEIRA - PR25731, MARILI DALUZ RIBEIRO
TABORDA - PR0012293
Requerido: Nome: CASTOR & BUFUMAN CENTRO DE
FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - ME
Endereço: Avenida Canaã, 2154, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP:
76870-172
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO CESAR GONZAGA DA
SILVA - RO7803
Vistos.
1- Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Intime-se a parte executada, na pessoa de seu patrono, para que
comprove nos autos o pagamento da importância de R$1.060,55,
referente aos honorários de sucumbência, no prazo de 15 dias,
sob pena de aplicação de multa legal de 10% e de honorários
advocatícios de 10%, ambos a serem calculados sobre o valor
devido, nos termos do art. 523, §1º do NCPC.
2- Fica a parte executada intimada de que caso não efetue o
pagamento no prazo legal, poderá oferecer impugnação nos
próprios autos, independente de caução, no prazo de 15 dias, a
contar do decurso do prazo para pagamento, independente de
nova intimação (art. 525, NCPC).
3- Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte
exequente para que apresente o cálculo atualizado da dívida com
aplicação da multa legal e os honorários ora fixados, indicando
bens a penhora, em 10 dias.
4– À vista do pagamento, volvam os autos conclusos para extinção.
Ariquemes, 26 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
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Processo n. 7008687-22.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Requerente: Nome: TALITA ALVES LIBDY: Rua do Topázio, 1040,
Parque das Gemas, Ariquemes - RO - CEP: 76875-868
Advogado do(a) EXEQUENTE: OSCAR GALVAO RABELO RO0006632
Requerido: Nome: JEFERSON HENRIQUE QUADRAS PERIOTO:
Rua Porto Rico, 1396, Setor 10, Ariquemes - RO - CEP: 76876-110
Vistos.
Intime-se o exquente para emendar a inicial, no prazo legal, a fim
de apresentar planilha de cálculo legível, para acesso pela parte
executada, sob pena de indeferimento da inicial.
Ariquemes, 26 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7008300-07.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: GIDEILDES MARQUES NASCIMENTO
Endereço: Rua Presidente Hermes da Fonseca, 2437, Nova União
03, Ariquemes - RO - CEP: 76871-350
Advogados do(a) AUTOR: DENILSON SIGOLI JUNIOR RO0006633, ALINE ANGELA DUARTE - RO0002095, MARCOS
RODRIGUES CASSETARI JUNIOR - RO0001880
Requerido: Nome: ALANDINO JOSE ALVES
Endereço: Rua Cruzeiro do Sul, 4936, Rota do Sol, Ariquemes - RO
- CEP: 76874-038
Vistos.
1- Processe-se com gratuidade e em segredo de justiça.
2- Defiro em parte o pedido de tutela de urgência antecipada,
eis que presentes os requisitos legais, A FIM DE DETERMINAR
O ARROLAMENTO DOS BENS DESCRITOS NA PETIÇÃO DE
ID 19836897, DE PROPRIEDADE COMUM DAS PARTES E
TORNÁ-LOS INDISPONÍVEIS PARA VENDA E GRAVAME ATÉ
ULTERIOR DELIBERAÇÃO, os quais deverão ser depositados em
mãos do requerido, que deve ser intimado acerca do arrolamento
dos mesmos, o que impede a sua negociação/alienação, devendo
ser o requerido nomeado como depositário fiel. A concessão
da medida é devida com vistas a resguardar a integridade do
patrimônio do casal a ser partilhado na presente ação, haja vista
o risco de dilapidação, considerando em especial a separação de
fato do casal, fugindo da requerente a administração dos bens.
3- Cite-se o requerido dos termos da ação, com antecedência
mínima de 15 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 mandado deverá estar desacompanhado de cópia da
petição inicial, ficando assegurado ao réu o direito de examinar o
seu conteúdo junto ao cartório da Vara a qualquer tempo (art. 695,
§1º, NCPC).
4- Intime-se O REQUERIDO para comparecer à audiência de
conciliação a ser realizada no dia 10 de SETEMBRO de 2018, às
08:30 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. 695, §4º NCPC).
5- Fica a parte autora intimada na pessoa de seu patrono a
comparecer ao ato designado acompanhada deste.
6- Apresentada defesa pelo réu, intime-se a autora para se
manifestar em réplica, em 15 dias (art. 350, NCPC).
7- Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que
pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/
ARROLAMENTO. Instrua-se com cópia da petição de ID 19836897.
Ariquemes, 26 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
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Processo n.: 7011140-24.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: WILCELY MARTINS MELLA
Advogado do(a) AUTOR: VALDENI ORNELES DE ALMEIDA
PARANHOS - RO0004108
RÉU: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL SGANZERLA DURAND - RO0004872
Vistos e examinados.
Trata-se de ação consumerista ajuizada por WILCELY MARTINS
MELLA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.
A autora narrou que é correntista do banco requerido e que no mês
12/2015 teve o seu cartão clonado, com várias compras efetuadas
por terceiros. Alegou que descobriu o problema quando foi tentar
fazer uma compra e lhe foi negada a operação via cartão de crédito,
causando-lhe. Destacou que foi a terceira vez que teve o cartão
clonado e que isso se deu por culpa da insegurança do sistema da
ré. Assim, pleiteou a declaração de inexistência dos débitos que
não efetuou e a condenação da autora a indenizar os danos morais
que suportou. Juntou documentos.
Concedida a gratuidade de justiça no ID 13267030.
Devidamente citado, o requerido apresentou contestação
no ID 14256170 rebatendo os argumentos da parte autora.
Preliminarmente, arguiu a falta de interesse de agir pelo fato de
que o demandado estornou todas as compras indevidas já no mês
01/2016 e impugnou os benefícios da gratuidade de justiça. No
mérito, narrou que todas as compras indevidas foram estornadas
e, por isso, não ocorreram condutas que pudessem ofender
a requerente ou qualquer ato ilícito de sua parte que ensejasse
reparação. Arguiu a impossibilidade de inversão do ônus da prova
e a excludente de responsabilidade pela culpa do consumidor
ou de terceiro. Ao fim, requereu a total improcedência da ação,
juntando documentos.
Audiência de conciliação infrutífera no ID 14317408.
Réplica não foi apresentada (ID 14389588).
Oportunizada a especificação de provas (ID 15025032), o
demandado informou não ter provas a produzir (ID 15090413),
enquanto a autora quedou silente.
Vieram conclusos. DECIDO.
Cuida-se de ação indenizatória proposta contra o requerido em
razão da má prestação dos serviços.
O feito comporta julgamento imediato, pois os fatos e questões de
direito em debate não requerem a produção de outras provas além
das que já constam dos autos, consoante art. 355, I, do CPC. Aliás,
existentes as condições que oportunizam o julgamento antecipado
da lide, é dever do Juiz, e não mera faculdade, assim proceder
(REsp 2.832/RJ, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª
Turma, julgado em 14/08/1990, DJ 17/09/1990, p. 9513).
Pois bem.
Em sede de PRELIMINAR, o requerido impugnou a concessão da
justiça gratuita à parte autora, ao argumento de que não preenche
os requisitos legais, inexistindo elementos que comprovem a sua
hipossuficiência.
Com razão o demandado. A requerente não apresentou declaração
de hipossuficiência e nem pleiteou a concessão dos benefícios
da gratuidade de justiça. Inclusive, a autora recolheu parcela das
custas no ID 13172958.
Face ao exposto, acolho a impugnação à gratuidade de justiça
concedida à autora.
Ainda em sede de preliminar, o requerido arguiu a falta de
interesse processual, pelo fato de que as compras impugnadas
administrativamente pela autora, referentes à fatura do mês
12/2015, foram estornadas já no mês 01/2016, acarretando assim
a carência da ação e, consequentemente, a extinção total da ação.
Ocorre que os argumentos do banco merecem acolhimento
parcial, apenas em relação ao pleito de indenização dos danos
materiais. Isso, porque o interesse de agir, caracterizado pelo
binômio utilidade-necessidade, não se faz presente no pleito
de ressarcimento de compras que foram estornadas antes do
ajuizamento da presenta ação.
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Nessa senda, vislumbro o interesse processual apenas em relação
ao pedido de indenização dos danos morais, posto que decorre
da conjuntura vivenciada em razão da suposta má prestação dos
serviços bancários: negativa de compra, impossibilidade de utilizar
o cartão de crédito, pela reiterada clonagem etc.
Assim, acolho a preliminar de carência da ação por falta de interesse
de agir em relação ao pedido de indenização dos danos materiais.
Quanto à inversão do ônus da prova, destaca-se que a benesse
não é absoluta e nem tem aplicação automática. Dessarte,
considerando que a demanda prosseguiu apenas em relação à
indenização dos danos morais, não há justificativa para inversão.
Eis que os fatos causadores da dor (REsp 1.292.141/SP) somente
podem ser alegados e provados pelo consumidor, ou seja, a prova
de quais os fatos e por quais motivos ensejam danos morais cabem
à parte autora.
Logo, atento à impossibilidade de comprovação de fato negativo,
não há que se falar em inversão do ônus da prova.
No concernente ao MÉRITO, o litígio pende em relação aos danos
morais que a autora alegou ter sofrido em razão da ingerência do
réu.
Narrou a autora que é usuária do serviço de cartão de crédito
do banco requerido, mas teve o seu cartão clonado pela terceira
vez, situação que lhe ocasionou lesão passível de reparação, pois
teve o valor debitado de sua conta bancária e o cartão bloqueado,
ficando impossibilidade de adquirir remédio para seu filho doente.
In casu, contudo, é improcedente o pleito autoral. Explica-se.
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,
causando-lhe aflição e desequilíbrio. E as provas carreadas não
atestaram qualquer plus aos fatos narrados que acarretassem dor
e sofrimento indenizável por sua gravidade.
O valor debitado na conta da autora é de pequena monta,
considerando a movimentação financeira da demandante. Além
disso, posteriormente a importância foi devolvida. Logo, não
gravidade no fato que cause lesão à honra.
E mais, pelo que consta no extrato bancário de ID 14256201, no dia
em que teve a compra recusada a autora possuía saldo na conta
e sacou dinheiro. Então, a indenização foi pleiteada somente com
base no bloqueio do cartão.
Acontece que em casos como este, não há que se falar em lesão à
honra. É que se extrai da jurisprudência:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O bloqueio de cartão de crédito
não é bastante para gerar danos morais, sobretudo quando as
circunstâncias do caso indicam que o autor não ficou impedido de
adquirir o produto pretendido. 2. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n.501507, 20101310017566ACJ, Relator: EDI MARIA
COUTINHO BIZZI 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do
Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/04/2011, Publicado no
DJE: 09/05/2011. Pág.: 282)
Alias, vale dizer que, oportunizada a especificação de provas,
a demandante não teve o interesse de enriquecer o conjunto
probatório existente nos autos, de forma a elucidar e robustecer
seus argumentos.
Nesse trilhar, a situação vivenciada pela parte autora não vulnerou
seus atributos da personalidade, pois nada nos autos indicou que a
alegada vicissitude ensejou reparação. As ações ou omissões não
atingiram bens imateriais juridicamente protegidos.
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.
Destarte, porque 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, EXTINGO a ação ajuizada por WILCELY MARTINS
MELLA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., sem resolução
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do mérito, em relação ao pedido de indenização dos danos
materiais, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização dos danos
morais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, I, do CPC.
Face à sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários de sucumbência que
arbitro em 10% do valor da causa. Considerei, para tanto, o alto
zelo dos procuradores parte adversa, o fato de serem os serviços
profissionais prestados do foro da sede da advocacia deles por
Processo virtual, a relativa simplicidade da causa, e a abreviação
do trabalho pela necessidade de dilação probatória curta.
Operado o trânsito em julgado, apure-se as custas e intimem-se
os sucumbentes na pessoa do patrono, para que providenciem
o respectivo recolhimento em 15 dias, sob pena de protesto e
inscrição na dívida ativa.
Após, intimem-se as partes para que impulsionem o feito,
requerendo o cumprimento de sentença em 05 dias. Decorrido
o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos, atendidas as
formalidades legais.
P. R. I. C.
Ariquemes/RO, 26 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Processo n. 7003188-91.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA
Endereço: AC Ariquemes, n 159, Rua Evaldo Benevides - Bairro
Marechal Rondon, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP:
76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: CORINA FERNANDES PEREIRA
- RO0002074
Requerido: Nome: OI MOVEL S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, Costa e Silva, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-460
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO RO0004240
Vistos
1 - À vista da interposição do recurso de agravo de instrumento
pela parte executada, mantenho a decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
2 - No mais, suspendo o feito por 60 dias. Decorrido o prazo
certifique-se o andamento do recurso e volvam conclusos.
Ariquemes, 26 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n.: 7004829-80.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - SP0128341
EXECUTADO: ROSEMARY MONTEIRO DA COSTA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
As partes entabularam acordo extrajudicial de parcelamento do
débito, conforme petição de ID postulando por sua homologação e
consequente suspensão do feito.
Em que pese a manifestação da parte exequente, hei por bem
extinguir a execução pela transação entre as partes e determinar
seu arquivamento porque prejuízo processual algum sofrerão as
partes, que à vista de eventual descumprimento do acordo poderão
postular pelo seu desarquivamento e cumprimento de seus termos.
Posto isso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes,
conforme petição de ID 18561811 para que produza os seus
jurídicos e legais efeitos e, via de conseqüência, declaro extinta a
execução, nos termos do artigo art. 487, inciso III, alínea ‘b’ c/c o
art. 771, parágrafo único, ambos do Novo Código de
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Processo Civil.
Sem custas, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei Estadual de
Custas Forenses n. 3.896/2016.
Honorários incabíveis, face a ausência de sucumbência.
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, NCPC), a presente decisão
transita em julgado nesta data.
P. R. I. Observadas as formalidades legais, arquivem-se com as
baixas devidas.
Ariquemes, 26 de julho de 2018
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Processo n.: 7007391-62.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
REQUERENTE: D. J. D. S. R., O. J. R.
Advogado do(a) REQUERENTE: ELIZEU LEITE CONSOLINE RO0005712
Vistos.
DORALICE JUCÁ DA SILVA RODRIGUES e OSMAR JOSÉ
RODRIGUES, ajuizaram a presente ação de divórcio consensual
alegando que contraíram matrimônio aos 13/06/2016 e que estão
separados de fato há aproximadamente 01 ano, não havendo
interesse na reconciliação. Afirmaram que da união adveio o
nascimento de 01 filho menor, cuja guarda pretendem regulamentar
de forma compartilhada, sendo a residência base o lar do genitor,
e fixação de alimentos na forma descrita na inicial. Declaram
que durante a convivência adquiriram os bens móveis e imóveis
descritos na inicial, apresentando respectivo plano de partilha.
Postularam pela homologação do acordo descrito na inicial e
decretação do divórcio.
A inicial veio instruída com os documentos essenciais ao
ajuizamento da ação, em especial o instrumento procuratório,
certidão de casamento e documentos relativos aos bens descritos.
Parecer ministerial favorável à homologação do acordo de guarda
compartilhada e alimentos.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de divórcio consensual, cujo pedido satisfaz às exigências
do art. 226, § 6º, da Constituição Federal, segundo a nova
redação dada pela Emenda Constitucional n. 66/2010, bastando
para a concessão do pedido de divórcio do casal a manifestação
de vontade dos cônjuges, dispensando-se a comprovação do
lapso temporal da separação de fato ou a culpa pela falência do
matrimônio.
O pedido é consensual, não havendo bens em comum a partilhar,
tratando da guarda e alimentos ao filho menor e dissolução
do vínculo, sendo de rigor a homologação do pedido, com a
decretação do divórcio do casal já que afirmam não haver interesse
na reconciliação.
Posto isso, com fundamento no art. 226, § 6º da Constituição
Federal/1988, segundo a nova redação dada pela Emenda
Constitucional n. 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO do
casal DORALICE JUCÁ DA SILVA RODRIGUES e OSMAR JOSÉ
RODRIGUES, com partilha de bens, que se regerá pelas cláusulas
e condições fixadas na peça inicial que homologo para que produza
os seus jurídicos e legais efeitos, declarando cessados todos os
deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial
de bens, voltando o cônjuge virago a usar o nome de solteira, qual
seja, DORALICE JUCÁ DA SILVA, e, via de consequência, declaro
extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
inciso III, alínea “b”, do NCPC.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE AVERBAÇÃO ao
Cartório de Registro Civil das pessoas naturais da Cidade e
Comarca de Porto Velho/RO para que averbe às margens do
assento de casamento lavrado sob a matrícula de n. 096214 01 55
2006 2 00001 076 0000076 14, o divórcio do casal, com partilha de
bens. As partes são beneficiárias da gratuidade do ato notarial ou
registral, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei n. 1.060/50 c/c o art.
98, §1º, inciso IX, do NCPC.
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Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça que concedo
aos requerentes.
A presente decisão transita em julgado nesta data, por preclusão
lógica (art. 1.000, NCPC).
Expeça-se formal de partilha.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Observadas as formalidades legais, arquivem-se.
Ariquemes, 6 de fevereiro de 2018
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Processo n.: 7004237-36.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
REQUERENTE: M. C. D. S., V. R. D. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: ALLAN CARDOSO PIPINO - RO7055
Vistos.
MARCOS COSTA DE SOUZA e VALDETE RAMOS DA SILVA
SOUZA, ajuizaram a presente ação de divórcio consensual alegando
que contraíram matrimônio aos 33/03/2006 e que estão separados
de fato não havendo interesse na reconciliação. Declararam que
durante a convivência marital não amealharam bens em comum,
advindo da união 02 filhos menores cuja guarda será exercida de
forma compartilhada, nos termos descritos na inicial. Postularam
pela homologação do acordo, voltando o cônjuge virago a usar
o nome de solteira. A inicial veio instruída com os documentos
essenciais ao ajuizamento da ação, em especial o instrumento
procuratório e a certidão de casamento.
Parecer ministerial favorável à homologação do acordo de guarda
dos filhos.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de divórcio consensual, cujo pedido satisfaz às exigências
do art. 226, § 6º, da Constituição Federal, segundo a nova
redação dada pela Emenda Constitucional n. 66/2010, bastando
para a concessão do pedido de divórcio do casal a manifestação
de vontade dos cônjuges, dispensando-se a comprovação do
lapso temporal da separação de fato ou a culpa pela falência do
matrimônio.
O pedido é consensual, não havendo bens em comum a partilhar,
tratando da guarda dos filhos menores e dissolução do vínculo,
sendo de rigor a homologação do pedido, com a decretação
do divórcio do casal já que afirmam não haver interesse na
reconciliação.
Posto isso, com fundamento no art. 226, § 6º da Constituição
Federal/1988, segundo a nova redação dada pela Emenda
Constitucional n. 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO do casal
MARCOS COSTA DE SOUZA e VALDETE RAMOS DA SILVA
SOUZA, sem partilha de bens, que se regerá pelas cláusulas e
condições fixadas na peça inicial que homologo para que produza
os seus jurídicos e legais efeitos, declarando cessados todos os
deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial
de bens, voltando o cônjuge virago a usar o nome de solteira, qual
seja, VALDETE RAMOS DA SILVA e, via de consequência, declaro
extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
inciso III, alínea “b”, do NCPC.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE AVERBAÇÃO ao
Cartório de Registro Civil das pessoas naturais da Cidade Rio
Crespo/RO para que averbe às margens do assento de casamento
lavrado sob o termo n. 275, fl. 75, Livro 002, o divórcio do casal,
sem partilha de bens. As partes são beneficiárias da gratuidade do
ato notarial ou registral, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei n.
1.060/50 c/c o art. 98, §1º, inciso IX, do NCPC.
Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça que concedo
aos requerentes.
A presente decisão transita em julgado nesta data, por preclusão
lógica (art. 1.000, NCPC).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Observadas as formalidades legais, arquivem-se.
Ariquemes, 6 de fevereiro de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
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Processo n. 7010244-15.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: VITORIA SERVICOS DE LANTERNAGEM
LTDA - ME
Endereço: Avenida Jamari, 4823, - de 4707 a 5131 - lado ímpar,
Setor 02, Ariquemes - RO - CEP: 76873-043
Advogado
do(a)
EXEQUENTE:
HAMILTON
JUNIOR
CONSTANTINO ANDRADE TRONDOLI - RO0006856
Requerido: Nome: JOAO CARLOS WEBBER DO NASCIMENTO
Endereço: Rua Machado de Assis, 3376, setor 06, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-000 Endereço: Rua Machado de Assis, 3376, setor
06, Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos
Ante o decurso do prazo contado da data do petitório, concedo o
prazo de 10 dias para cumprimento do despacho retro.
Ariquemes, 26 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7000264-73.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: YASUDA SEGUROS S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA
- RJ0066708
Requerido: EXECUTADO: VASCO ARLAN PERES DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: ALEXANDRE JENNER DE
ARAUJO MOREIRA - RO0002005
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para requerer o que
entender pertinente quanto ao prosseguimento do feito pelo saldo
remanescente, em 5 dias, sob pena de suspensão e arquivamento
sem baixa.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
MARCIA KANAZAWA
Processo n.: 7004556-72.2016.8.22.0002
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
IMPETRANTE: EDMILSON GIMENES CORREA - ME, IDENI
MIRANDA
Advogados do(a) IMPETRANTE: ADRIANA KLEINSCHMITT PINTO
- RO0005088, MARIA CRISTINA DALL AGNOL - RO0004597,
LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK - RO0004641
IMPETRADO: DELEGADA DE POLICIA DA 1 DELEGACIA DE
POLICIA CIVIL DE ARIQUEMES
Advogado do(a) IMPETRADO:
Vistos e examinados.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por EDMILSON
GIMENES CORREA ME. e IDENI MIRANDA tendo apontado como
autoridade impetrada a Delegada de Polícia Civil de Ariquemes
JULIANA HERICA DE ARAUJO TAVARES.
A pessoa jurídica primeira impetrante narrou que arrendou um para
o segundo impetrante. A parte autora disse no dia 27.04.2016 o
segundo impetrante e o caminhão foram apreendidos porque
transportavam madeira sem DOF válida. Disseram que foi lavrado o
pertinente TC e a Impetrada convalidou a apreensão do caminhão e
da carga de madeira, determinando fossem os bens apreendidos e
depositados na SEMA. Alegaram, contudo, que o ato de apreensão
foi ilegal e abusivo porque: faltou motivação; não houve motivo,
necessidade ou fundamento jurídico para apreensão do veículo; a
impetrada não realizou diligência mínima para investigar a conduta;
o transportador não tem como avaliar se as informações da NF ou
da DOF estão adequadas; afrontou direito de propriedade e direito
ao trabalho. Assim, pleiteou liminar e a concessão da segurança
para decretar a ilegalidade do ato de apreensão do caminhão.
Juntou documentos.
No ID 3637435 o mandado de segurança foi extinto sem julgamento
do mérito, por indeferimento da inicial. E no ID 3721132 os
impetrantes apelaram contra a referida decisão.
Informações da autoridade coatora no ID 4124509, consignando a
devolução do veículo anteriormente apreendido.
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Manifestação do Ministério Público no ID 15384981, pugnando
pelo desprovimento do recurso.
Conhecido e provido o recurso de apelação no ID 15384997, para
anular a sentença combatida, ao argumento de que adequado
seria o indeferimento do mandado de segurança, não sua extinção
sem julgamento do mérito.
Informações da autoridade policial no ID 16865608.
No ID 17188584 o Ministério Público informou não ter interesse na
demanda.
Vieram os autos conclusos. DECIDO.
Cuida-se de mandado de segurança que possui por escopo
a proteção de direito líquido e certo contra ato de autoridade,
consistente na apreensão do caminhão Iveco Tector 240E25S, ano
2011/2012, placa NBW-5626.
Dos autos consta, contudo, que o referido veículo foi oportunamente
restituído aos impetrantes em 05/2016, conforme documentos
advenientes de procedimento criminal do Juizado Criminal (ID
4124509).
Em face do exposto, não mais subsiste interesse aos impetrantes
em dar continuidade ao presente
Processo, eis que ocorreu a perda superveniente do objeto da
presente ação.
Sendo assim, deve ser julgado prejudicado o Mandado de
Segurança por perda do objeto, uma vez que no
Processo criminal originário já foi determinada a restituição do bem
apreendido.
Posto isso, EXTINGO o presente mandado de segurança, com
fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Custas e honorários incabíveis, nos termos da Lei 12.016/2009.
P. R. I. C.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Ariquemes/RO, 26 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Processo n. 7005142-12.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: DEJANIRA DE OLIVEIRA CARREIRO
Endereço: Travessão B-65. Gleba 16, Zona Rural, Cacaulândia RO - CEP: 76889-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE
FREITAS - RO0004634
Requerido: Nome: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE
ALTO PARAISO - CDL
Endereço: Av. Jorge Teixeira, 4164, Setor 02 - Maria Madalena,
Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Nome: L. L. DE LEON MALTEZO & MALTEZO LTDA - ME
Endereço: Rua Rondônia, 3493, Centro, Alto Paraíso - RO - CEP:
76862-000
Nome: NILDO MALTEZO
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 3374, Casa, cENTRO, Alto
Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Nome: JULIANA CERQUEIRA DOS SANTOS
Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, n. 4164, Setor 02,
Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCOS PEDRO BARBAS
MENDONCA - RO0004476
Advogado do(a) EXECUTADO: CRISTIAN RODRIGO FIM RO0004434
Vistos.
1- Ante a expressa anuência da parte exequente, defiro o
pagamento parcelado do crédito executado na forma do art. 916,
do CPC.
2- Fica a executada Camara de Dirigentes Lojistas de Alto Paraíso
– CDL intimada, na pessoa de seu patrono, a comprovar nos autos,
em 03 dias, o depósito de 30% do valor executado atualizado,
acrescido de custas e honorários sucumbenciais, sob pena de
ineficácia do pagamento parcelado deferido.
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3- Comprovado o depósito, intime-se a parte exequente para que
se manifeste a respeito, em 03 dias. Caso não haja impugnação,
expeça-se o necessário em favor da parte exequente ou seu
patrono para levantamento dos valores depositados, intimando-se
a executada de que o saldo remanescente deve ser pago em seis
parcelas, a serem depositadas em juízo, a cada 30 dias, acrescidas
de correção monetária e juros de um por cento ao mês.
Ariquemes, 27 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7012199-81.2016.8.22.0002
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Requerente: Nome: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
NACIONAL LTDA.
Endereço: Avenida Murchid Homsi, 1404, Predio 1, Vila Diniz, São
José do Rio Preto - SP - CEP: 15013-000
Advogado do(a) AUTOR: JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
Requerido: Nome: GIOVANI ANTONIO KOCHEM
Endereço: Rua Sergipe, - até 3566/3567, Setor 05, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-748
Advogado do(a) RÉU: HAMILTON JUNIOR CONSTANTINO
ANDRADE TRONDOLI - RO0006856
Vistos.
Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu patrono, a impulsionar
o feito, em 05 dias, informando acerca do integral cumprimento
do acordo entabulado entre as partes e a consequente extinção
do feito, ou requerendo o que entender oportuno, sob pena de
extinção.
Ariquemes, 27 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n.: 7002459-65.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ILSON GOMES DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: VANESSA ANGELICA DE ARAUJO
CLEMENTINO - RO0004722, CAMILLA DA SILVA ARAUJO RO0008266
RÉU: O. F. POLO & CIA LTDA
Advogado do(a) RÉU: ERLETE SIQUEIRA - RO0003778
Vistos e Examinados.
ILSON GOMES DE SOUZA ajuizou ação de indenização por
danos morais e materiais em desfavor de O. F. POLO & CIA LTDA,
alegando, em síntese, que sofreu acidente automobilístico que
resultou em fratura exposta da tíbia, ocasião em que foi atendido
nas dependências da empresa ré, passando por procedimento
cirúrgico de osteossíntese da tíbia direita com fixador externo,
realizado pelo médico cirurgião ortopedista Dr. Valter Akira Miasato.
Sustentou que no
Processo de recuperação, por volta do quarto mês, o exame de
radiografia apontou a existência de osteopenia, tendo o médico
acompanhante do caso indicado a necessidade de realização de
nova cirurgia. Alegou que por falta de condições financeiras buscou
a continuidade do tratamento na rede pública de saúde, onde
apurou-se que o procedimento cirúrgico inicialmente realizado
não era o adequado para o caso clínico, o que redundou na
necessidade de nova cirurgia corretiva da primeira. Pugnou pela
condenação da requerida em danos materiais correspondentes
ao valor despendido no custeio da primeira cirurgia, no importe de
R$12.510,00 e em indenização por danos morais no importe de
R$30.000,00.
Citada, a requerida ofereceu defesa, alegando em preliminar
acerca de sua ilegitimidade passiva para a causa, ao argumento de
que não há qualquer questionamento de dano na lide decorrente
do serviço hospitalar prestado, mas tão somente quanto ao
procedimento adotado pelo médico no tratamento clínico, o que
afastaria a sua legitimidade para a causa, ao argumento de que
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o médico responsável não pertence ao quadro de funcionários
da ré, sendo mero prestador de serviços. No mérito pugnou pela
improcedência do pedido, ao argumento de inexistência de falha
na prestação do serviço.
O autor ofereceu réplica, pugnando pelo reconhecimento da
responsabilidade solidária entre o médico e a clínica ré.
Manifestação de especificação de provas. Após, vieram os autos
conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de ação indenizatória em que o autor pleiteia, a título de
danos materiais, o ressarcimentos dos valores despendidos para a
realização de procedimento cirúrgico realizado nas dependências
da requerida, ao qual atribui inadequação do procedimento adotado
pelo médico que atende junto à ré, bem como indenização por
danos morais.
A requerida, por sua vez, alegou acerca de sua ilegitimidade para
responder aos termos da ação, por não questionar o autor acerca
da qualidade dos serviços hospitalares prestados, como internação,
adequação do ambiente cirúrgico, serviços de enfermaria ou material
utilizado nos procedimentos, o que caracteriza responsabilidade
pessoal e subjetiva do médico responsável pelo atendimento.
Argumentou, ainda, que o médico responsável pelo procedimento
cirúrgico apenas utiliza o ambiente cirúrgico e salas do hospital para
atendimento, não havendo qualquer vínculo empregatício, apenas
contrato de prestação de serviço, não possuindo responsabilidade
sobre os danos alegados.
Analiso e afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
pela Requerida, segundo passo a explanar.
A legitimidade de partes é também conhecida como “pertinência
subjetiva da ação” e, hodiernamente, pode se dizer que parte
legítima é a titular da relação jurídica deduzida na inicial. Portanto,
todos aqueles que compõem os pólos ativo e passivo da relação
jurídica deduzida na inicial são tidos como partes legítimas. É a
conhecida teoria da asserção, sustentada pela mais moderna
doutrina.
No caso em comento, o requerente descreve existir entre ele a
requerida uma relação jurídica decorrente da responsabilidade civil,
pois entende que a unidade hospitalar requerida seria a responsável
pelos danos materiais e morais decorrentes de procedimento
cirúrgico realizado em suas dependências, ao qual atribui erro
de procedimento. À vista da existência de relação jurídica entre
as partes, tem-se, portanto, evidenciada a sua legitimidade para
responder aos termos da ação, sendo a existência ou não de sua
responsabilidade sobre o evento danoso matéria pertinente ao
mérito, que passo a analisar.
Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e passo a
análise do mérito.
O caso em testilha tem por objeto pedido indenizatório por
responsabilidade civil decorrente de evento danoso que para
sua configuração exige-se o preenchimento dos seguintes
pressupostos: a) aquele que infringe a norma; b) a vítima da quebra;
c) o nexo causal entre o agente e o evento danoso; d) o prejuízo
ocasionado – o dano – a fim de que se proceda a reparação.
Pode-se afirmar que o requisito nexo causal é um dos pressupostos
fundamentais para a configuração da responsabilidade civil e do
dever de indenizar, haja vista que uma vez afastado tal pressuposto,
a análise dos demais restará prejudicada. Isso porque, a relação de
causalidade é o liame entre o ato lesivo do agente e o dano ou
prejuízo sofrido pela vítima. Se o dano sofrido não for ocasionado
por ato do agente, inexiste a relação de causalidade.
De imediato, pode-se afirmar que será legitimado passivo aquele
que for apontado como causador do dano, isto porque prescreve
o art. 927, do CC, que todo “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Portanto, não basta apenas que a vítima sofra o dano, é preciso
que esta lesão passe a existir a partir do ato do agressor para que
haja o dever de compensação. É necessária relação entre o ato
omissivo ou comissivo do agente e o dano de tal forma que o ato
do agente seja considerado como causa do dano.
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No caso dos autos, restou evidenciado e delimitado pela narrativa
fática trazida pela parte autora que o evento danoso questionado
nos autos decorre estritamente do procedimento médico cirúrgico
escolhido pelo Dr. Valter Akira Miasato no atendimento realizado
nas dependência da unidade hospitalar da ré, que alegou ser
inadequado para o caso clínico apresentado, resultando na
necessidade de realização de outra cirurgia reparadora da primeira
realizada nas dependências da ré.
Observa-se na inicial que, de fato, não há questionamentos quanto
ao serviço empresarial/hospitalar prestado nas dependências
da ré, tais como estadia do paciente (internação e alimentação),
instalações, equipamentos e serviços auxiliares. Sustenta o autor
que o dano decorre exclusivamente da escolha pelo médico de
procedimento cirúrgico inadequado para o tratamento do caso
clínico apresentado pelo autor, por ocasião da realização da
primeira intervenção cirúrgica.
Neste afã, temos que a empresa ré não possui responsabilidade
pelo dano alegado, pois a si não imputa o autor qualquer ato
praticado como causador do resultado danoso sofrido pelo autor.
Restou evidenciado nos autos através da prova documental que
o procedimento cirúrgico foi indicado e realizado por médico
profissional que não possui vínculo empregatício com a ré, mas
apenas utiliza a unidade hospitalar para prestar o serviço médico.
O contrato de prestação de serviço acostado com a contestação
(ID 11969531), comprova a inexistência de vínculo empregatício
entre o médico realizador do procedimento cirúrgico e a empresa
ré. Da mesma forma, o contrato social da requerida demonstra que
o referido médico também não faz parte do quadro societário e,
tampouco, a representa.
Assim, inexistindo questionamentos acerca dos serviços
hospitalares e não havendo entre o médico e o hospital qualquer
vínculo empregatício ou na qualidade de preposto, fica afastada,
na hipótese, a aplicação da responsabilidade objetiva e solidária
fundada no art. 14,do CDC, pois não há entre estes qualquer
vínculo de subordinação que torne o hospital responsável solidário
pelos atos praticados pelo profissional médico, cujo erro imputado
é estritamente acerca de sua imperícia na prestação do serviço.
O dano alegado pelo autor decorre exclusivamente de falha
técnica restrita ao médico realizador do procedimento cirúrgico,
não podendo ser imputada à ré a responsabilidade por um ilícito
para o qual comprovadamente não contribuiu. Neste sentido é o
posicionamento firmado pelo STJ em caso análogo:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE
VASECTOMIA REALIZADA POR NEGLIGÊNCIA MÉDICA.
PROCEDIMENTO CONTRATADO ERA APENAS DE RETIRADA
DE FIMOSE. HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURADA. QUANTO
AO MÉRITO INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO
ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. CONTRATAÇÃO PARTICULAR
DA CIRURGIA SEM VÍNCULO COM O PLANO DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EXCLUSIVA DO MÉDICO
CIRURGIÃO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. EXORBITÂNCIA
OU IRRISORIEDADE. NÃO VERIFICADAS. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 08/03/05.
Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 09/08/17.
Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir: i) a
legitimidade passiva para a causa de hospital e operadora de plano
de saúde; ii) a configuração de dano material e moral indenizável;
iii) os limites da responsabilidade do hospital, da operadora e do
médico, em razão de erro médico na cirurgia de paciente; iv) a
revisão do valor da compensação por danos morais no particular.
3. Ação de indenização por danos materiais e compensação por
danos morais, ajuizada por paciente que se submeteu à cirurgia
de retirada de fimose, mas foi surpreendido durante sua execução
com a equivocada cirurgia de vasectomia. 4. As condições da ação
são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela
qual, para que se reconheça a legitimidade passiva “ad causam”,
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os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência,
em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o
sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. 5. A
responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art.
14 do CDC, na hipótese de tratar-se de hospital, limita-se aos serviços
relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do
paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos
e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). 6. Se o
dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que
não possui qualquer vínculo com o hospital - seja de emprego ou de
mera preposição - não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de
indenizar a vítima. 7. Ausente vínculo entre o profissional causador
do dano e a operadora de plano de saúde, em razão da contratação
em caráter exclusivamente particular, não se pode imputar a esta a
responsabilidade pelo ilícito para o qual não contribuiu de nenhuma
maneira. […] (REsp 1733387/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJE 18/05/2018) grifo meu
Assim, não possui a requerida responsabilidade pelos danos
suportados pelo autor, ante a ausência de nexo causal entre o
evento danoso e os atos por si praticados na prestação do serviço
que limitou-se à disponibilização do ambiente hospitalar para a
realização do procedimento cirúrgico, cuja qualidade/pertinênicia
e adequação não são questionadas nos autos, impondo-se a
improcedência do pleito em relação à empresa ré.
Posto isso, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e o faço para declarar
encerrada fase de conhecimento, com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, inciso I, do NCPC.
Ante a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das
custas processuais e honorários sucumbenciais em favor do
patrono da requerida, que arbitro em 10% sobre o valor da causa,
com fundamento no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC. Considerando que
o autor é beneficiário da justiça gratuita, as verbas sucumbenciais
permanecerão inexigíveis enquanto perdurar a sua condição de
hipossuficiente.
P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, intime-se a requerida para
que se manifeste, em 05 dias, apresentando eventual pedido de
cumprimento de sentença. Decorrido o prazo, se nada for requerido,
arquivem-se.
Ariquemes/RO, 27 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Processo n. 7000071-58.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: CARLOS DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: DEBORA APARECIDA MARQUES DE
ALBUQUERQUE - RO0004988
Requerido: RÉU: INSS - 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 para, no prazo de 05 dias,
manifestar sobre o RELATÓRIO SOCIAL.
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, 30 de julho de 2018.
MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA
Processo n.: 7003027-81.2017.8.22.0002
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
EMBARGANTE: ANDREIA NOGUEIRA
Advogado do(a) EMBARGANTE:
EMBARGADO: ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAQUINAS E
PECAS PESADAS S/A
Advogados do(a) EMBARGADO: ADRIANA KLEINSCHMITT
PINTO - RO0005088, JULIANO DIAS DE ANDRADE - RO0005009,
LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK - RO0004641
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Vistos e examinados.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por ANDRÉIA NOGUEIRA
em desfavor de ANDRADE E ANDRADE COM. DE MÁQUINAS
E PEÇAS PESADAS S/A, visando a desconstituição da penhora
que recaiu sobre o imóvel denominado Lote 14, Quadra 05,
localizado na Rua Portinari, n. 4431, Jardim Eldorado, Ariquemes,
na Execução de Título Extrajudicial n. 7003322-89.2015.8.22.0002.
A embargante alegou que, embora registrado o objeto da penhora
no nome de Empreendimentos Soluções Imobiliários Ltda. Me., o
referido bem foi vendido para Marcos Castelari Mora, que vendeu
para Paulo dos Santos Mota, o qual vendeu à autora. Assim,
requereu liminarmente a liberação da restrição e no mérito a
procedência do pedido para o fim de haver a desconstituição da
constrição judicial sobre o imóvel. Juntou documentos.
Concedida a gratuidade de justiça e deferido o pedido liminar no
ID 13164014.
Citada, a parte embargada apresentou manifestação no ID
13888729 concordando com argumentos da embargante, mas
pleiteando a condenação da mesma ao pagamento das custas e
honorários.
Réplica apresentada no ID 14421207.
Intimados a especificarem provas (ID 14524731), o embargado
requereu o julgamento antecipado da lide (ID 14681650) e a
embargante pleiteou a inquirição de testemunhas (ID 14921682).
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de embargos de terceiro visando a liberação da constrição
judicial sobre o terreno urbano da embargante, ao argumento de
que é proprietária e possuidora do bem sub judice.
De proêmio, indefiro o pedido de produção de prova testemunhal
formulado pela parte embargante (ID 14921682), por ser
despiciendo para a solução da lide, haja vista que a matéria
controvertida, apesar de ser de direito e de fato, não requer a
produção de provas em audiência, e porque a embargada
concordou com os argumentos da embargante, ensejando assim
o julgamento antecipado da lide.
Pois bem. Após detida análise, verifica-se que a embargante
conseguiu demonstrar todos os requisitos indispensáveis ao
acolhimento dos presentes embargos.
Dos autos consta que a embargante não participou da relação
havida no
Processo principal, ficando clara a condição de terceira e a
legitimidade para propor a presente ação. E as provas ainda dão
conta que o imóvel em questão, de fato, sofreu restrição judicial.
Atinente à demonstração da posse/propriedade, a parte embargante
instruiu o feito com cópia do contrato de compra e venda datado
de 2012 e com sentença indicando que realmente exerce a posse
do bem. Além disso, a embargada concordou com o pleito da
embargante.
A versão exposta na inicial, portanto, encontra respaldo nas provas
carreadas aos autos, desincumbindo-se a embargante do ônus
probatório que lhe competia. Consequentemente, impõe-se a
liberação do imóvel da constrição judicial.
Finalmente, no concernente aos ônus sucumbenciais, verifica-se
que a oposição dos presentes embargos se fez indispensável em
razão da inércia da embargante, que não tomou as providências
necessárias à transferência do bem, medida a qual, se fosse
efetivada, certamente teria evitado a constrição.
Sendo assim, a embargante deverá arcar com os ônus
sucumbenciais, nos termos do enunciado da Súmula n. 303 do STJ.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE os embargos de terceiros
opostos por ANDRÉIA NOGUEIRA em desfavor de ANDRADE E
ANDRADE COM. DE MÁQUINAS E PEÇAS PESADAS S/A, para
DESCONSTITUIR a penhora incidente sobre o imóvel denominado
Lote 14, Quadra 05, localizado na Rua Portinari, n. 4431, Jardim
Eldorado, Ariquemes, determinada nos autos n. 700332289.2015.8.22.0002.
Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
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Ante a sucumbência, CONDENO a embargante ao pagamento das
despesas processuais, custas e honorários advocatícios que arbitro
em 10% do valor da causa, observada a condição suspensiva de
exigibilidade do art. 98, § 3º, do CPC.
Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os
autos principais.
P. R. I. C.
Ariquemes/RO, 27 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Processo n.: 7007834-13.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- SEPARAÇÃO LITIGIOSA (141)
AUTOR: E. B. C.
Advogado do(a) AUTOR: DENIO FRANCO SILVA - RO0004212
RÉU: A. S. D. J.
Vistos.
Trata-se de ação de divórcio em que a autora informa que não possui
mais interesse no prosseguimento do feito, posto que reataram
o relacionamento. O requerido apresentou sua manifestação
expressa. Nos termos da legislação vigente é de rigor a extinção
do feito.
Posto isso e com fulcro no artigo 485, VIII do Novo Código de
Processo Civil, declaro extinto o feito, sem resolução do mérito,
ante a desistência da ação.
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, CPC), a presente decisão
transita em julgado nesta data.
Sem custas nos termos do artigo 8º, Inciso III da Lei Estadual n.
3.896/2016.
Sem honorários, posto que não houve sucumbência.
Revogo a decisão de antecipação da tutela de urgência.
Retire-se de pauta a audiência designada.
Expeça-se o necessário para liberação da indisponibilidade sobre o
imóvel, deferida neste feito.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Observadas as providências legais, arquivem-se.
Ariquemes, 27 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Processo n.: 7012128-45.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JURACI JOSE DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: SANDRA PIRES CORREA ARAUJO RO0003164
RÉU:
CREFISA
SA
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
Advogado do(a) RÉU: ALCIDES NEY JOSE GOMES - MS0008659
Vistos e examinados.
Trata-se a ação consumerista proposta por JURACI JOSÉ
DOS SANTOS em desfavor de CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
Alegou a parte autora que contratou junto à requerida um
empréstimo, para descontar em sua conta bancária, parcelado
em 12 prestações de R$ 301,90, no período de 25.12.2015 a
24.11.2016. Disse que quitou o referido contrato, todavia, a
demandada não cessou os descontos em conta. Assim, propôs
a presente ação objetivando tutela provisória de urgência para
suspender os descontos das parcelas, a inversão do ônus da prova
e bem como a condenação da ré à repetição do indébito na forma
dobrada e ao pagamento de indenização por danos morais. Juntou
documentos.
Concedida a gratuidade de justiça e deferido o pleito de tutela
provisória de urgência no ID 14216883.
Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no ID
14500135, rebatendo os argumentos do autor. Preliminarmente,
arguiu a carência da ação por falta de interesse processual. No
mérito, alegou que mantiveram negócio jurídico e que os débitos
foram lícitos. Disse que não ocorreram condutas que pudessem
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ofender o requerente ou qualquer ato ilícito de sua parte que
ensejasse reparação. Destacou que o autor pagou as parcelas
em atraso. Aduziu que o requerente não provou os danos morais
suportados, levantou a questão da impossibilidade de restituição
em dobro e da inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a
improcedência da ação. Juntou documentos.
Réplica no ID 15110948, impugnando as alegações da demandada
e reforçando o pleito inicial.
Oportunizada a especificação de provas (ID 15251535), o autor
pleiteou a inquirição de testemunhas (ID 15389055), enquanto a
requerida postulou o julgamento antecipado da lide (ID 15833696).
O Ministério Público informou não ter interesse na demanda no ID
16071023.
Decisão saneadora no ID 16831717, afastando a preliminar,
indeferindo a inquirição de testemunhas e determinando a intimação
das partes nos termos do art. 357, § 1º, do CPC.
Vieram conclusos. DECIDO.
Cuida-se de ação consumerista em que a parte autora alegou
que a demandada efetivou descontos indevidos em sua conta
bancária, pleiteando a repetição do indébito na forma dobrada e o
recebimento de indenização por danos morais.
O feito comporta julgamento imediato, pois os fatos e questões de
direito em debate não requerem a produção de outras provas além
das que já constam dos autos, consoante art. 355, I, do CPC.
Pois bem. No concernente aos DESCONTOS INDEVIDOS, não há
dúvida de que a demandada praticou ato ilícito em detrimento da
parte autora. Explica-se.
Em conformidade com o contrato de empréstimo pessoal de ID
13763366, a requerida obteve a autorização para debitar na conta
do requerente 12 prestações de R$ 301,90 (R$ 3.622,90), no
período de 25.12.2015 a 24.11.2016 (ID 13763344).
Ocorre que os extratos bancários apresentados pelo autor dão
conta de que a requerida não cessou os descontos quando da
quitação do contrato. Pelo que consta, no período de 22.12.2015
a 25.08.2017, a ré descontou da conta bancária do demandante o
importe de R$ 5.585,16.
In casu, portanto, está claro que a demandada, de forma ilícita,
debitou na conta do requerente importância muito superior ao
autorizado pelo contrato.
Nesse trilhar, ressalta-se que o autor pagou as parcelas em atraso,
entretanto, pelas cláusulas contratuais (ID 13763366, p. 2) à
requerida era devido apenas multa de 2% mais juro de 1% sobre
cada parcela em atraso, o que resultaria no total aproximado de R$
140,29, quando analisada cada prestação individualmente.
Sendo assim, todos os valores que extrapolaram a importância das
parcelas (R$ 3.622,80) e as multas/juros moratórios (R$ 140,29),
foram indevidos e merecem repetição, observando-se o que dispõe
o art. 323 do CPC.
Por conseguinte, atinente à REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA DOBRADA, verifica-se que a alegação da parte autora se
adéqua ao que dispõe o CDC:
Art. 42, parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.
Isso se dá, pois há nos autos a prova da cobrança imprópria e
do pagamento pelo consumidor da importância indevidamente
cobrada. Inclusive, a ré admitiu que debitou os valores, ao
argumento de que eram regulares.
Além disso, não houve demonstração de engano justificável por parte
da ré, afinal, não comprovou e nem teve interesse de comprovar
a licitude dos débitos efetuadas na conta da parte autora, ficando
evidenciado a negligência nos descontos/pagamentos. Tais fatos,
portanto, dão ensejo à punição do requerido na restituição em dobro.
Por pertinência temática, ressalta-se que a jurisprudência firmou seu
entendimento nessa mesma linha, no sentido da obrigatoriedade
em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor, salvo
engano justificável - circunstância que não foi demonstrada no
caso:
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RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
QUITADO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ÔNUS
SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O desconto
indevido no contracheque, após a quitação do empréstimo, impõe
a restituição em dobro dos valores, ante a evidente má-fé, além
de ensejar o dever de indenizar pelos danos morais daí advindos.
Se a indenização por dano moral mostra-se suficiente ante a lesão
causada ao ofendido, impõe-se a manutenção do valor fixado,
sobretudo considerando que a reparação deve ser suficientemente
expressiva, a fim de compensar a vítima e desestimular o causador
do dano, objetivando evitar a repetição de conduta do mesmo
gênero, sem causar o enriquecimento indevido do vencedor da
demanda. Atendidos os preceitos da legislação processual vigente,
a condenação em honorários advocatícios, em 15% sobre o valor
da condenação, mostra-se adequada. (TJRO. Apelação,
Processo nº 0018301-18.2014.822.0001, 1ª Câmara Cível,
Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de
julgamento: 06/09/2017)
Destarte, ante o preenchimento dos requisitos legais, é procedente
o pedido de repetição do indébito, na forma dobrada, das parcelas
descontadas indevidamente, observando-se o que dispõe o art.
323 do CPC. Assim, o autor faz jus ao importe de R$ 3.644,14 = 2
x (5.585,16 – 140,29 – 3.622,80).
No concernente ao pedido de reparação, pretende o requerente
receber indenização pelos DANOS MORAIS que alegou ter
sofrido em razão da falha na prestação de serviços da requerida,
consistente no desconto indevido de valores na conta bancária.
Por sua vez, a demandada alegou que a situação vivenciada pelo
autor não enseja reparação, pois sua atuação foi lícita e porque
não ocorreram condutas que pudessem ofender a parte requerente
ou qualquer ato ilícito de sua parte que ensejasse reparação.
Na hipótese, contudo, restou claro que a conduta da ré configurou
dano moral a impor o dever de indenizar.
O contrato foi liquidado pela parte autora, pessoa idosa, vulnerável
na relação jurídica estabelecida e, de forma ilícita, a requerida
continuou comandando os descontos na conta do benefício
previdenciário autoral, sem tomar qualquer cautela eficaz
comprovada.
No caso, portanto, se extrai que a conjuntura vivenciada pela parte
autora vulnerou seus atributos da personalidade e não deve ser
tratada como mero aborrecimento.
A supressão indevida de valores da conta que recebe benefício
previdenciário gera perplexidade, insegurança e revolta pela lesão
prolongada, pelo valor imposto e pelas consequências que a
retenção do dinheiro ocasiona.
Tais eventos acarretam angústia que abala sim a esfera emocional
do indivíduo, pois gera desgaste, interfere no equilíbrio psicológico
e afeta até mesmo orçamento familiar, prejudicando o bem-estar
da parte, sua dignidade humana.
Extrapola a questão um simples problema da contratualidade
ou um mero dissabor, pois adveniente da quebra de fidúcia,
da desonestidade nos descontos. Nesse mesmo sentido a
jurisprudência:
CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO. DESCONTOS
INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO.
DANOS MORAIS COMPROVADOS. PROCESSUAL. LIMINAR.
POSSIBILIDADE. I. Inexiste vedação à concessão de medidas
liminares no
Processo do JEC. Enunciado 26/Fonaje. II. Caso concreto em
que o mesmo empréstimo consignado, a partir de falha do serviço
atinente à cobrança, gerou dois
Processos anteriores, onde restou quitada a dívida. Persistência da
falha, gerando novo ilícito e novo
Processo. III. Viola a segurança patrimonial do consumidor a
falha do serviço de que resulta em desconto mensal indevido
na folha de pagamento da parte autora, eis que já quitado o
financiamento, comprometendo grande porção do rendimento
e desequilibrando a equação financeira do lesado. IV. Direito à
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repetição, em dobro, dos valores descontados, uma vez indevidos.
V. Dano moral caracterizado, estando o quantum indenizatório
(R$ 3.000,00) suficiente para o caso e de acordo com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando
redução. Recurso desprovido. Unânime. (TJRS. Recurso Cível
n. 71003481926, 2ª Turma Recursal Cível, Turmas Recursais,
Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 28/09/2012)
Dessa forma, porque as circunstâncias descritas nos autos
inegavelmente ultrapassaram a seara dos meros dissabores,
contratempos e aborrecimentos da vida cotidiana, procedente
é o pedido indenizatório. Justifica-se assim o arbitramento de
indenização por danos morais.
A indenização deve apresentar caráter de desestímulo, no
sentido de incentivar que as empresas adotem mecanismos que
impeçam a reiteração de condutas lesivas aos consumidores em
geral, além de mitigar o mal sofrido. Também não pode haver a
banalização econômica da reparação moral, de modo a desprezar
as consequências do fato e instigar a conduta irresponsável do
infrator.
Deve-se atentar para que um evento como a casuística dos autos
não gere indenização módica e nem exagerada, a configurar
enriquecimento sem relação com a gravidade do ocorrido.
Na espécie, a requerida consiste em pessoa jurídica de grande
abrangência, enquanto que a parte autora é consumidora pessoa
idosa. Os débitos efetivados ilicitamente na conta do benefício
decorreram exclusivamente da ingerência do réu, afligindo a parte
autora moralmente e seu orçamento familiar. Logo, a extensão do
dano ultrapassou a esfera privada da parte requerente.
Nesse cotejo, sopesadas as circunstâncias, tem-se por adequado
o montante indenizatório na quantia de R$ 8.000,00, pois o referido
é apropriado e suficiente à reparação do dano sofrido, com atenção
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ressalta-se, por fim, que a presente ação foi ajuizada na vigência
do CPC de 2015, assim, a fixação do quantum indenizatório em
valor inferior ao indicado na inicial implicará a sucumbência parcial
da parte autora.
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial formulado por JURACI JOSÉ DOS SANTOS em desfavor da
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
e por essa razão:
a) TORNO definitiva a decisão de ID 14216883, concessiva da
tutela provisória de urgência;
b) CONDENO a requerida à repetição em dobro dos valores
descontados indevidamente da conta do autor, no montante
de R$ 3.644,14 (três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais
e quatorze centavos), pois já deduzido dos valores restituídos,
corrigido monetariamente desde a data dos descontos indevidos e
acrescidos dos juros de 1% ao mês, contados da citação;
c) CONDENO a requerida a pagar à parte autora o valor de R$
8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido
monetariamente e acrescido do juro de mora de 1% ao mês a
contar desta data, pois trata de fixação de valor atualizado.
d) 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 45% 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 55% restantes.
e) 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.
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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, 27 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Processo n.: 7002997-46.2017.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
REQUERENTE: I. A. P.
Advogado do(a) REQUERENTE:
INTERESSADO: I. A. P.
Advogado do(a) INTERESSADO:
Vistos e examinados.
Trata-se de ação de modificação de curatela ajuizada por
IVANILSON ARAÚJO PEREIRA em face da irmã IVANI ARAÚJO
PEREIRA.
O autor narrou que a requerida possuía por curador o pai
Waldomiro Pereira, mas o referido veio a falecer no dia 17.03.2017.
Alegou que, em virtude do falecimento do curador, há necessidade
inadiável de substituição, esclarecendo ser a melhor pessoa para
assumir o encargo, visto que já vem cuidando da curatelada.
Assim, o demandante requereu liminarmente o deferimento da sua
nomeação como curador provisória e a procedência dos pedidos
para nomeá-lo como curador exclusivo e definitivo da sua irmã.
Juntou documentos.
Deferidos os pedidos de gratuidade de justiça e tutela provisória no
ID 9190684.
Relatório social foi apresentado no ID 13751214.
O Ministério Público opinou pela procedência do pedido de
modificação de curatela (ID 17530714).
Vieram conclusos. DECIDO.
Cuida-se de ação em que a parte requerente objetiva substituir o
curador da requerida, encargo que era exercido por seu pai.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que nos autos do
Processo n. 0000923-12.2015.8.22.0002 (ID 9150056, p. 11) foi
decretada a interdição da demandada e nomeado como curador
Waldomiro Pereira.
Ocorre que no dia 17.03.2017 (ID 9150056, p. 12) o curador veio a
falecer, ficando a interdita desamparada com relação à curadoria.
Nesse trilhar, a pretensão encontrou fundamento no art. 1.767 e
1.775 do CC, e na Lei n. 13.146/2015.
In casu, a legitimidade do requerente foi comprovada pelos
documentos pessoais das partes (ID 9150056), nos termos do art.
747, II, do CPC.
Sobre as condições de exercer, por si só, determinados atos da
vida civil, restou demonstrado que a interditada não tem condições
de gerir sozinha sua vida, nem praticar atos cotidianos com
independência e autonomia desde o ano de 2015, época em que
lhe foi nomeado curador.
Além disso, o parecer do relatório social de ID 13751214 foi
favorável ao pleito do requerente, uma vez que sua motivação foi
legítima e atende aos interesses da requerida.
Por essa razão, tem-se por demonstrado que o autor agrupa todas
as condições para acompanhar a curatelada e administrar seus
bens e interesses.
Em adição, ressalta-se que o Ministério Público apresentou
manifestação favorável ao pedido de modificação de curador
formulado na inicial.
Portanto, é procedente o pedido de substituição de curador.
Consequentemente, a curatela provisória da parte autora
converter-se-á em definitiva, estando o requerente autorizado a
gerir em favor da curatelada apenas atos relacionados aos direitos
de natureza patrimonial e negocial, seja perante órgãos públicos,
a fim de pleitear tratamento médico ou medicamentos em geral,
seja representando a requerida perante o INSS ou perante órgãos
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públicos e/ou agências bancárias com o respectivo cartão de
benefício previdenciário/amparo social, observado o dever de zelo
e conservação de rendas, bens e de direito adquiridos, em prol da
requerida.
Ressalta-se que o curador deve ter a ciência de que seu encargo é
norteado pelos princípios da proteção e busca da preservação dos
interesses da curatelada, e que deve se resguardar de todos os
meios de provas, em especial documentos, para fins de prestação
de contas, conforme determina a Lei.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE ação de substituição de
curador ajuizada por IVANILSON ARAÚJO PEREIRA em face de
IVANI ARAÚJO PEREIRA, e por essa razão:
a) RATIFICO a decisão de ID 9190684, mantendo a medida por
prazo indeterminado;
b) NOMEIO IVANILSON ARAÚJO PEREIRA como o novo curador
da requerida, a quem competirá a administração dos negócios
e bens da curatelada, em especial perante o INSS para fins de
benefício/amparo social e movimentação do respectivo valor
perante a instituição financeira em que for depositado o valor
mensalmente, renovação de senha e demais atos necessários
relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de
pleitear tratamento médico ou medicamentos em geral, observado
o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito
adquiridos, em prol da interditada.
c) Ficam ressalvados outros valores que eventualmente a requerida
venha a ter direito, os quais somente poderão ser movimentados
pelo curador mediante autorização judicial por alvará.
d) A curatela exercida pela parte autora deverá ser sempre norteada
pelos princípios da proteção e busca da preservação dos interesses
da curatelada, ficando advertida de que deve se resguardar por
todos os meios de provas, em especial documentos, para fins de
prestação de contas, conforme determina a lei.
Via de consequência, declaro extinto o feito, com resolução do
mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
Cumpra-se ao disposto no art. 755, § 3º, do CPC.
Sem custas. Sem honorários sucumbenciais.
P. R. I. C.
SERVE A PRESENTE DE TERMO DE CURATELA DEFINITIVA.
SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO
CIVIL, consignando a gratuidade registral e notarial.
Ariquemes/RO, 27 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Processo n.: 7009206-31.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ADENILSO FRANCISCO DE AQUINO
Advogado
do(a)
EXEQUENTE:
HAMILTON
JUNIOR
CONSTANTINO ANDRADE TRONDOLI - RO0006856
EXECUTADO: ELIANE REGINA DA SILVA OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
A parte exequente informou que recebeu integralmente a importância
executada neste feito, conforme noticiado ID19577919, bem como,
comprovou a restituição do veículo removido à executada, sendo
de rigor a extinção do feito, face a satisfação integral do crédito.
Posto isso e com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de
Processo Civil, declaro extinta a execução ante o pagamento do
débito.
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, do NCPC), a presente decisão
transita em julgado nesta data.
Sem custas, nos termos do art. art. 8º, inciso I, da Lei Estadual de
Custas Forenses n. 3.896/2016.
Os honorários fixados pelo juízo já foram pagos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Observadas as formalidades legais, arquivem-se.
Ariquemes, 27 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
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Processo n.: 7000115-77.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDNA CANTUARIO SANTA ROZA
Advogado do(a) AUTOR: JAQUELINE VIEIRA CARDOSO RO0005455
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por EDNA CANTUÁRIO SANTA ROSA em desfavor do
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Após realização da
prova pericial, o INSS apresentou proposta de acordo, conforme
petição de ID 18660670, de concessão do benefício - AUXÍLIO
DOENÇA ao autor (a), e pagamento de verba retroativa, com a qual
concordou expressamente a parte autora, segundo petição de ID
19401342, sendo de rigor a sua homologação com a consequente
extinção do feito.
Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, homologo o
acordo firmado entre as partes, conforme petições de ID 18660670
e 19401342, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos,
cabendo ao requerido instituir em favor da parte autora, o benefício
de auxílio doença e pagamento da verba retroativa, e via de
conseqüência, declaro encerrada a fase de conhecimento, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’
do NCPC.
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, NCPC), a presente decisão
transita em julgado nesta data.
Sem custas, nos termos do art. 8º, inciso III, da Nova Lei Estadual
de Custas Forenses n. 3.896/2016.
Honorários de sucumbência incabíveis, face a resolução do feito
por acordo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.
Oficie-se à APSADJ/INSS para que implemente o benefício, em 10
dias, na forma homologada, sob pena de multa diária que fixo em
R$100,00 (cem reais), pelo período máximo de 30 dias.
Expeça-se Ofício Requisitório de Pagamento na forma de RPV
para pagamento das parcelas retroativas e aguarde-se em arquivo
as informações de pagamento.
Vindo a informação de pagamento, expeça-se alvará judicial a favor
da parte credora ou seu patrono, para levantamento dos valores
depositados e após, arquivem-se com as baixas devidas.
Ariquemes, 27 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Processo n.: 7005338-11.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DIRCE GERVASIO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: GRACILENE MARIA DE SOUZA
ZIMMER - RO0005902, MARTA AUGUSTO FELIZARDO RO0006998
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário
ajuizada por DIRCE GERVÁSIO DE OLIVEIRA em desfavor do
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Após realização da prova
pericial, o INSS apresentou proposta de acordo, conforme petição
de ID 18660356, de concessão do benefício - APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE à autor (a), e pagamento de verba retroativa,
com a qual concordou expressamente a parte autora, segundo
petição de ID 19358448, sendo de rigor a sua homologação com a
consequente extinção do feito.
Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, homologo o
acordo firmado entre as partes, conforme petições de ID 18660356
e 19358448, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos,
cabendo ao requerido instituir em favor da parte autora, o benefício
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de aposentadoria rural por idade e pagamento da verba retroativa,
e via de conseqüência, declaro encerrada a fase de conhecimento,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea
‘b’ do NCPC.
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, NCPC), a presente decisão
transita em julgado nesta data.
Sem custas, nos termos do art. 8º, inciso III, da Nova Lei Estadual
de Custas Forenses n. 3.896/2016.
Honorários de sucumbência incabíveis, face a resolução do feito
por acordo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.
Oficie-se à APSADJ/INSS para que implemente o benefício, em 10
dias, na forma homologada, sob pena de multa diária que fixo em
R$100,00 (cem reais), pelo período máximo de 30 dias.
Expeça-se Ofício Requisitório de Pagamento na forma de RPV
para pagamento das parcelas retroativas e aguarde-se em arquivo
as informações de pagamento.
Vindo a informação de pagamento, expeça-se alvará judicial a favor
da parte credora ou seu patrono, para levantamento dos valores
depositados e após, arquivem-se com as baixas devidas.
Ariquemes, 27 de julho de 2018
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Processo n.: 7001880-83.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA SEVERO LOPES
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225, VIVIANE MATOS TRICHES - RO0004695
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por MARIA SEVERO LOPES em desfavor do Instituto
Nacional de Seguro Social - INSS. Após realização da prova
pericial, o INSS apresentou proposta de acordo, conforme petição
de ID 19438064, de concessão do benefício - APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ à autor (a), e pagamento de verba retroativa,
com a qual concordou expressamente a parte autora, segundo
petição de ID 20022243, sendo de rigor a sua homologação com a
consequente extinção do feito.
Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, homologo o
acordo firmado entre as partes, conforme petições de ID 19438064
e 20022243, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos,
cabendo ao requerido instituir em favor da parte autora, o benefício
de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ e pagamento da verba
retroativa, e via de conseqüência, declaro encerrada a fase de
conhecimento, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso III, alínea ‘b’ do NCPC.
Ante a preclusão lógica (art. 1.000, NCPC), a presente decisão
transita em julgado nesta data.
Sem custas, nos termos do art. 8º, inciso III, da Nova Lei Estadual
de Custas Forenses n. 3.896/2016.
Honorários de sucumbência incabíveis, face a resolução do feito
por acordo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.
Oficie-se à APSADJ/INSS para que implemente o benefício, em 10
dias, na forma homologada, sob pena de multa diária que fixo em
R$100,00 (cem reais), pelo período máximo de 30 dias.
Expeça-se Ofício Requisitório de Pagamento na forma de RPV
para pagamento das parcelas retroativas e aguarde-se em arquivo
as informações de pagamento.
Vindo a informação de pagamento, expeça-se alvará judicial a favor
da parte credora ou seu patrono, para levantamento dos valores
depositados e após, arquivem-se com as baixas devidas.
Ariquemes, 27 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
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Processo n.: 7007583-92.2018.8.22.0002
Classe: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO
DE REGISTRO CIVIL (1682)
REQUERENTE: HECTOR PEREZ VEGA
Advogado do(a) REQUERENTE: TAIS FROES COSTA RO0007934
Vistos.
HECTOR PEREZ VEGA ajuizou a presente ação de retificação
de registro público, requerendo a retificação de seu assento de
casamento apontando erro na grafia do nome de sua genitora, que
constou como ‘Molineda’ sendo o correto ‘ Mollineda ‘, com dupla
letra (L). Postulou pela retificação do assento de casamento, para
que passe a constar corretamente o patronímico de sua genitora
MOLLINEDA.
A inicial veio acompanhada dos documentos essenciais ao
ajuizamento da ação.
O Ministério Público manifestou não possuir interesse no feito.
É o relatório. Decido.
O feito há que ser decidido no estado em que se encontra, sendo
dispensável maiores dilações probatórias.
O pedido encontra amparo nos termos do artigo 109 da Lei
6.015/1973 e merece ser deferido posto que ficou incontroverso
diante da prova documental acostada aos autos, consistente
na cópia dos documentos do requerente e da genitora, em que
o patronímico consta grafado como MOLLINEDA, eficientes em
demonstrar as alegações iniciais.
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo
procedente o pedido inicial e, via de conseqüência, declaro extinto
o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Novo Código de Processo Civil.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE RETIFICAÇÃO ao
Cartório de Registro Civil de pessoas naturais de Rio Crespo/RO
para que retifique o assento de casamento matrícula n. 096479 01
55 2016 2 00001 208 0000208 19 passando a constar corretamente
o patronímico da genitora do requerente como ‘MOLLINEDA’ em
substituição a ‘MOLINEDA’ tudo sem ônus à parte autora posto que
é beneficiária da gratuidade do ato notarial ou registral, nos termos
do artigo 3º, inciso II, da Lei n. 1.060/50, permanecendo inalterados
os demais dados. Instrua-se com os documentos necessários.
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
A presente decisão transita em julgado nesta data, por preclusão
lógica (art.1.000 , NCPC).
Após observadas as formalidades legais, arquivem-se.
Ariquemes/RO, 26 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Processo n. 7005478-79.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: GILBERTO SANTO RODRIGUES
Endereço: Avenida Jorge Teixeira, 3800, Centro, Alto Paraíso - RO
- CEP: 76862-000
Advogado do(a) AUTOR: FABIANO REGES FERNANDES RO0004806
Requerido: Nome: GLEYSON GOMES KER
Endereço: Rua Cacoal, 2022, - até 2204/2205, BNH, Ariquemes RO - CEP: 76870-792
Advogado do(a) RÉU: CLOVES GOMES DE SOUZA - RO000385B
Vistos em saneador.
1- Da lide principal:
1.1- O requerido ofereceu impugnação ao valor da causa principal,
alegando que o valor correto deveria corresponder ao importe de
R$57.560,56, valor que entende que faria jus o autor a título de
saldo remanescente do contrato a receber, em razão dos valores
que entende que devem ser abatidos/compensados. Analisando a
matéria arguida, verifico que o valor dado à causa é adequado e
atende estritamente ao comando legal disposto no art. 292, inciso
II, do CPC, hipótese a que se amolda perfeitamente o objeto da
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lide, rescisão do contrato, devendo a causa corresponder ao valor
do negócio jurídico, que considerando a existência de pedido
de aplicação da multa contratual, temos que a sua soma atende
exatamente ao valor dado à causa, não merecendo qualquer
correção. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao valor da causa.
1.2- Reiterou o requerido o pedido de revogação da medida
liminar de busca e apreensão concedida e a fixação de caução na
hipótese de sua manutenção. A medida de busca e apreensão foi
concedida em sede de tutela antecipada por este juízo, da qual foi
devidamente intimado o requerido, cuja revogação deve ser obtida
por meio da interposição do recurso adequado, como já deliberado
por este juízo. Da mesma forma, à vista da notícia de interposição
do recurso de Agravo de Instrumento, este juízo manifesta-se pela
manutenção da decisão agravada, pois presentes os requisitos
legais, em especial pela natureza do próprio contrato pactuado
entre as partes, com cláusula de reserva de domínio, que prevê
a possibilidade de busca e apreensão do bem na hipótese de
inadimplemento. Em razão da natureza do contrato, não há que se
falar em caução para a concessão da medida de busca e apreensão,
posto que pactuado com reserva de domínio, não constituindo
a caução requisito para a sua concessão nesta hipótese. Ante o
exposto, mantenho a decisão de tutela antecipada de urgência e
indefiro o pedido de prestação de caução.
1.3- O requerido, ao impugnar o mérito da lide, impugnou a
gratuidade da justiça, limitando-se a alegar ser descabida a sua
concessão frente a realidade da relação obrigacional objeto da
lide. Prima facie, há que se ressaltar que tal matéria deve ser
alegada em preliminar de contestação, do que não se desincumbiu
o requerido (art. 337, XIII, CPC). Não obstante, verifico que seus
argumentos restaram vazios, pois não se desincumbiu de seu
mister em comprovar que o autor possui renda mensal suficiente
para arcar com os custos da ação sem prejuízo de seu sustento
e de sua família, não representando a suficiência econômica,
eventual patrimônio ostentado, mas a renda por si auferida no
durante o curso da ação, sobre o que não há novas informações/
provas nos autos. Assim, rejeito a impugnação à gratuidade da
justiça concedida ao autor.
1.4- Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.
Não há irregularidades a sanar, tampouco nulidades a declarar.
As preliminares e impugnações arguidas foram analisadas e
afastadas. Declaro saneada a lide principal.
1.5- Delimito como questão de fato e de direito objeto da atividade
probatória da lide principal: o inadimplemento injustificado do
contrato pelo requerido; a existência de eventual direito de
compensação por despesas arcadas pelo requerido; o direito
do autor ao ressarcimento de danos por desgaste do veículo; o
direito do autor ao recebimento de multa contratual, ressarcimento
das custas processuais e dos honorários contratuais devidos ao
patrono do autor, em virtude do pactuado em contrato.
2- Da reconvenção:
2.1- Arguiu o reconvindo/autor em preliminar de contestação
à reconvenção, acerca da inépcia da inicial do pedido
reconvencional, ao argumento de que falta pedido certo e
determinado, bem como não foi atribuído valor à reconvenção,
não foram recolhidas as respectivas custas e, por fim, não
há juntada dos documentos essenciais para o ajuizamento
do pedido reconvencional. Analisando as matérias arguidas,
em que pese a factível ausência de organização dos tópicos
na peça de defesa, há que se aplicar ao caso a interpretação
segundo o previsto no art. 322, §2º, do CPC, o que permite
concluir que a peça reconvencional apresenta na página de
ID 12680930 pág. - 11, nos dois últimos parágrafos o pedido
certo acerca da reconvenção, bem como foi dado valor ao
pedido reconvencional no importe de R$43.000,00. Quanto às
custas, não há previsão nas Diretrizes Gerais Judiciais para o
seu recolhimento em caso de reconvenção, posto que não gera
novo Processo. Por fim, os documentos essenciais para o pedido
reconvencional foram juntados, sendo ao mais análise de mérito
quanto à matéria alegada, o que não pode constituir impedimento
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ao pedido reconvencional, mas eventual improcedência, sendo
a petição apta a subsidiar o pedido reconvencional apresentado.
Ante o exposto, afasto a preliminar de inépcia da petição inicial do
pedido reconvencional.
2.2- Estendo ao reconvindo/autor, no processamento da
reconvenção, a gratuidade da justiça já concedida em seu favor.
2.3- Presentes na reconvenção as condições da ação e os
pressupostos processuais. Não há irregularidades a sanar,
tampouco nulidades a declarar. As preliminares arguidas foram
afastadas. Declaro saneada a reconvenção.
2.4- Delimito como questão de fato e de direito objeto da atividade
probatória da lide reconvencional: o direito ao ressarcimento de
valores decorrentes com gastos com o veículo objeto da lide e sua
compensação com o valor devido em razão do negócio pactuado.
3- A distribuição do ônus da prova, tanto na lide principal como na
reconvenção, obedecerá ao disposto no art. 373, caput, do NCPC.
4- Defiro às partes a produção de prova testemunhal e a coleta de
depoimento pessoal de ambos.
4.1- Indefiro ao autor a produção de prova pericial, por ser inócua,
haja vista que não há no contrato pactuado entre as partes laudo
de constatação/vistoria que permita verificar o estado em que o
veículo foi entregue ao requerido por ocasião da venda, com vistas
a averiguar a depreciação/desgaste do veículo em decorrência do
período de uso.
4.2- Defiro às partes a juntada de novos documentos. O requerido
já acostou aos autos novos documentos, consistentes em protocolo
de pedido de documentos junto à Sefin de Mato Grosso e recibo
de pagamento de comissão de venda do veículo. O autor, por sua
vez, impugnou a juntada dos mesmos, alegando ser intempestiva.
Analisando a matéria verifico que quanto ao recibo de solicitação de
documentos, em nada acresce ao feito, mas tão somente confirma
que está diligenciando acerca de documentos que não estão
em sua posse e quando efetivamente juntados serão analisados
quanto à sua tempestividade e se novos ou não. Relativamente ao
recibo, apesar de não se tratar de documento novo, defiro a sua
juntada, com apreço ao princípio da busca da verdade real, pois
eficiente no auxílio da solução da lide, sendo certo que eventual
compensação do valor ali demonstrado deve estar pactuada no
contrato objeto da lide, o que subsidiará a análise de tal matéria
por ocasião da prolação da sentença.
5- Designo audiência de instrução para o dia 02/10/2018, às 09:15
horas, devendo as partes e as testemunhas comparecerem na
sala de audiências da 1ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes,
localizada no Fórum Dr. Aluizio Sayol de Sá Peixoto – Av. Tancredo
Neves, n. 2606.
6- Ficam as partes intimadas a apresentar rol de testemunhas, em
05 dias, a contar da intimação da presente decisão (art. 357, §4º,
NCPC).
7- Ficam as partes intimadas de que deverão providenciar a
intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455, caput e
§1º, do NCPC, mediante comprovação nos autos.
8- Providencie a escrivania a intimação pessoal das partes para
comparecerem ao ato para prestar depoimento pessoal, com as
advertências do art. 385, §1º, do NCPC.
9- Ficam as partes intimadas, na pessoa de seus patronos, para
que, caso queiram, manifestem-se acerca da presente decisão
saneadora, em 05 dias, nos termos do art. 357, §1º, do NCPC, sob
pena de se tornar estável.
Ariquemes, 27 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7003044-83.2018.8.22.0002
Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
Requerente: AUTOR: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE
RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR:
Requerido:
RÉU:
FUNDACAO
DE
ASSIST
SOCIAL
PROFISSIONALIZ PASCOAL NOVAIS
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Advogado do(a) RÉU: SILVANA FERREIRA - RO0006695
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, ficam as partes intimadas para, no prazo de 10 dias,
especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua
necessidade.
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, 30 de julho de 2018.
ADRIANA FERREIRA
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 da expedição do formal
de partilha
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
MARCIA KANAZAWA
Processo n. 7009175-74.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
Requerente: Nome: NEICI MARI PAULO DE SOUZA
Endereço: Rua Londrina, 2285, Jardim Paraná, Ariquemes - RO CEP: 76871-420
Nome: MANOEL APARECIDO FERREIRA FERNANDES
Endereço: Área Rural, Linha C 70 Br 364 Km 20 Lote 52, Área
Rural de Ariquemes, Ariquemes - RO - CEP: 76878-899
Advogado do(a) REQUERENTE: OSCAR GALVAO RABELO RO0006632
Vistos.
Intimem-se as partes para emendar a inicial, no prazo legal, a fim
de: a) retificar o valor da causa, que deve corresponder a somatória
do valor dos bens declarados e alimentos ao filho; b) apresentar
documentos e informações a fim de justificar o pedido de gratuidade
da justiça, posto que a simples afirmação de hipossuficiência
não é suficiente para obtenção das benesses da justiça gratuita,
sendo necessária a comprovação do estado de hipossuficiência,
ante a redação do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, que assim o
exige. A lei n. 1.060/50, que regulamenta a concessão da justiça
gratuita, foi recepcionada pela Constituição Federal e, portanto,
suas disposições devem ser interpretadas à luz da Constituição
Federal, não bastando mais a simples declaração como presunção
legal da veracidade da alegada hipossuficiência, que deve ser
comprovada nos autos para concessão da gratuidade judiciária
(Ag. Instrumento n. 0001169-82.2013.8.22.0000, Des. Rel. Raduan
Miguel Filho, DJ n. 029/2013, 15/02/2013); c) formular pedido final
para homologação dos pedidos, adequado ao pleito, posto que é
consensual.
Ariquemes, 26 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7012172-64.2017.8.22.0002
Classe: CÍVEL - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE
(97)
Requerente:
AUTOR:
BOASAFRA
COMERCIO
E
REPRESENTACOES LTDA
Advogado do(a) AUTOR: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA RO0002027
Requerido: RÉU: JOAO ARANTES NETO, RICARDO BORGES
ARANTES, J A J SOCIEDADE AGRICOLA E PECUARIA
LTDA - ME, SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO,

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A, SENEPOL NOVA VIDA
AGROPECUARIA LTDA, AGROPECUARIA NOVA VIDA LTDA,
AGRO PECUARIA PLANALTO DO NORTE LTDA - ME, EMPRESA
AGROPECUARIA SANTA MARIA LTDA. - EPP, SENEPOL SJRP
I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SENEPOL SJRP
II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AGROPECUARIA
PARAGUA LTDA, GAINSA GUAPORE AGRO INDUSTRIAL
LIMITADA
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
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 05
dias informar o andamento da carta precatória no juízo deprecado.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
ADRIANA FERREIRA
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 CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias
De: IVAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 386.390.172-04,
atualmente em lugar incerto e não sabido.
Finalidade: CITAÇÃO DO EXECUTADO, abaixo relacionado, para
no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida com os juros e encargos,
ou opor embargos em quinze (15) dias, independentemente
de penhora, depósito ou caução. No mesmo prazo (15 dias), se
reconhecer o crédito do exequente, o executado poderá requerer,
desde que pago 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, o pagamento do restante em até 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. A verba
honorária fixada em 10% sobre o valor do débito, caso haja pronto
pagamento, será reduzida pela metade.
ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SER-LHE-Á NOMEADO
CURADOR ESPECIAL.
Processo n. : 7001702-08.2016.8.22.0002
Assunto : [Duplicata]
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDREIA ALVES DOS SANTOS
- RO0004878
EXECUTADO: IVAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
Valor do Débito: R$ 1.224,58
Eu,______, HUDSON CASCAES MATOS, Técnico Judiciário
subscrevo e assino por determinação judicial.
Ariquemes-RO, 15 de junho de 2018.
HUDSON CASCAES MATOS
Técnico Judiciário – Assinatura Digital
Caracteres: 1283
Preço por caractere: 0,01872
Total: R$ 24,02
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Processo n. 0002714-55.2011.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA
S/A
Advogados do(a) AUTOR: ALECSANDRO RODRIGUES
FUKUMURA - RO0006575, MURILO DE OLIVEIRA FILHO SP0284261
Requerido: RÉU: GILBERTO SANTOS RODRIGUES, ADILEUZA
DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, LAURINDA PEREIRA DA
SILVA
Advogado do(a) RÉU: FABIANO REGES FERNANDES RO0004806
Advogados do(a) RÉU: CRISTIAN RODRIGO FIM - RO0004434,
FABIANO REGES FERNANDES - RO0004806
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes intimadas da distribuição do
Processo em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Processo físico arquivado na caixa PJE nº 39.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
Márcia Kanazawa
Diretora de Cartório
Processo n. 0002714-55.2011.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA
S/A
Advogados do(a) AUTOR: ALECSANDRO RODRIGUES
FUKUMURA - RO0006575, MURILO DE OLIVEIRA FILHO SP0284261
Requerido: RÉU: GILBERTO SANTOS RODRIGUES, ADILEUZA
DA SILVA, VALDEMAR DA SILVA, LAURINDA PEREIRA DA
SILVA
Advogado do(a) RÉU: FABIANO REGES FERNANDES RO0004806
Advogados do(a) RÉU: CRISTIAN RODRIGO FIM - RO0004434,
FABIANO REGES FERNANDES - RO0004806
Advogado do(a) RÉU:
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 da migração doa autos
para PJE
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
MARCIA KANAZAWA
Processo n. 0013705-85.2014.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO
NORTE DE RONDONIA LTDA. - CREDISIS CREDIARI
Advogados do(a) EXEQUENTE: WILLIAM ALVES JACINTHO
RODRIGUES
RO0003272,
VALDOMIRO
JACINTHO
RODRIGUES - RO0002368
Requerido: EXECUTADO: SEBASTIANA FERREIRA CABRAL
CARVALHO, VALDOMIRO RODRIGUES DE CARVALHO,
GENISIS TERRAPLENAGENS MINERACAO E COMERCIO LTDA
- ME
Advogados do(a) EXECUTADO: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA
FILHO - RO0007519, SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - RO0005750
Advogados do(a) EXECUTADO: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA
FILHO - RO0007519, SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - RO0005750
Advogados do(a) EXECUTADO: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA
FILHO - RO0007519, SERGIO GOMES DE OLIVEIRA - RO0005750
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Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes intimadas da distribuição do
Processo em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Processo físico arquivado na caixa PJE nº 39.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
Márcia Kanazawa
Diretora de Cartório
Processo n. 0000018-75.2013.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MICHEL FERNANDES BARROS
- RO0001790
Requerido: EXECUTADO: PAULO WESLEY KROIN
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE ASSIS DOS SANTOS RO0002591, JULIANA MAIA RATTI - RO0003280
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 e
para impulsionar o feito, em 5 dias, acostando novo demonstrativo
atualizado do débito e indicando bens à penhora.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
MARCIA KANAZAWA
1º Cartório Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
Comarca de Ariquemes/RO
Sugestões ou Reclamações, façam-nas pessoalmente ao Juiz ou
contate-nos via internet-endereço Eletrônico:e-mail: aqs1civel@
tj.ro.gov.br
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Márcia Kanazawa Escrivã pro tempore
Proc.: 0004933-02.2015.8.22.0002
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Valter Akira Miasato
Advogado:Erlete Siqueira Araujo (OAB/RO 3778)
Executado:João Neidson Domingues Pereira
Advogado:Aramadson Barbosa da Silva (OAB/RO 5948)
Despacho:
Vistos.1- Suspendo o andamento do feito por 60 dias, conforme
pleito da exequente.2- Decorrido o prazo, intime-se para impulsionar
o feito, em 05 dias.Ariquemes-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz Juíza de Direito
Márcia Kanazawa
Escrivã

2ª VARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7006726-46.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 01/06/2018 11:58:14
Requerente: REINALDO RIBEIRO
Advogados do(a) AUTOR: ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS RO0001423, ERICA FERNANDA PADUA LIMA - RO7490
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Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Despacho
Vistos.
Não obstante a interposição de agravo de instrumento, mantenho a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Considerando que não há notícia de eventual deferimento de
suspensão do processo até o julgamento do agravo, cumpra-se à
escrivania o item 5 da decisão do ID 18853298.
Ariquemes, data certificada
Juiz MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7007782-51.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 03/07/2017 11:51:25
Requerente: EDUARDO JOSE INOCENCIO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JULIANE SILVEIRA DA SILVA RO0002268
Requerido: COMETA DISTRIBUIDORA FERRAGENS &
ABRASIVOS LTDA - ME
Advogado: EDAMARI DE SOUZA OAB: RO0004616 Endereço: ,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Despacho
Vistos.
Não obstante a interposição de agravo de instrumento, mantenho a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Considerando que não há notícia da concessão de suspensão do
feito, certifique-se à escrivania eventual decurso do prazo para
interposição dos embargos, seguindo-se o feito até seus ulteriores
termos.
Ariquemes, data certificada
Juiz MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7009341-09.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 27/07/2018 18:11:41
Requerente: CELSO HENRIQUE ZAHN
Advogado do(a) AUTOR: EVANETE REVAY - RO0001061
Requerido: OI MOVEL S.A
DECISÃO
1. Processe-se com gratuidade.
2. A parte autora alegou que, em síntese, a requerida a incluiu
indevidamente nos cadastros restritivo do Serasa/SPC, uma
vez o débito que originou a inscrição é de período posterior ao
pedido de cancelamento da linha telefônica feito pelo autor junto
a requerida. Requereu a concessão de tutela de urgência com o
fito de determinar a exclusão de seu nome do cadastro restritivo do
SERASA/SPC.
2.1 Para concessão da tutela de urgência deve ser demonstrado
pela parte a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de
reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme se depreende da
leitura do art. 300, caput, e §3º, do CPC.
2.2 A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido
de urgência decorre dos documentos juntados, notadamente
do extrato do Serasa, bem como pela análise das alegações da
requerente de que o débito que originou a inscrição é de período
posterior ao pedido de cancelamento da linha telefônica feito junto
à requerida.
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2.3 De outro lado, o perigo de dano é inquestionável, pois a
permanência do nome do autor no cadastro restritivo do Serasa/
SPC, até o final da demanda, importará abalo de seu crédito
frente ao comércio e instituições bancárias.
2.4 Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida
não se apresenta irreversível, pois no caso de improcedência,
a requerida poderá realizar cobrança com os devidos juros e
correções.
2.5 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para
determinar a retirada do nome do autor dos Cadastros do SPC/
SERASA, no prazo de 48 horas, até o final da demanda, sob pena
do pagamento da multa diária no valor de R$ 300,00 até o limite
de R$ 3.000,00.
2.6. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito comunicando
desta decisão.
2.7 Intime-se o requerido da decisão.
3. Designo audiência de conciliação para o dia 11 de Setembro
de 2016 às 09h30min, a ser realizada pelo CEJUSC, localizado
na Rua Fortaleza, nº 2178, Setor 03, em Ariquemes/RO (Telefone
3536-3937).
3.1 Intime-se o requerido da audiência.
3.2 Não havendo interesse pela realização da audiência de
conciliação, o requerido deverá peticionar pelo cancelamento, no
prazo antecedente de 10 dias (art. 334, §5º, CPC).
3.3 O não comparecimento injustificado das partes é considerado
ato atentatório à dignidade da justiça, e será sancionado multa de
até 2% do valor da causa (art. 334, §8º).
3.4 Consigno que as partes deverão estar acompanhadas por
seus advogados ou defensores públicos (art. 334, §9º).
4. CITE-SE o requerido para contestar a ação, no prazo de 15 dias,
contados a partir da data da audiência. Não havendo audiência,
será a partir da data do protocolo do pedido de cancelamento da
referida audiência. (art. 335, I e II).
4.1 O oficial deverá observar o prazo de 20 dias de antecedência
entre a citação e a audiência designada (art. 334, caput).
4.2 Caso reste infrutífera a conciliação, vindo a contestação, na
hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a
resposta, intime-se a parte autora para se manifestar em réplica.
5. Em seguida, intimem-se as partes para especificar as provas
que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 5 dias.
6. Expeça-se o necessário.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/OFICIO.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7009342-91.2018.8.22.0002
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Protocolado em: 27/07/2018 19:18:40
Requerente: H. C. P. e outros
Advogado do(a) AUTOR: RICARDO ALEXANDRO PORTO RO9442
Requerido: VALDINEI FERREIRA
Despacho
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,
emendar a inicial, a fim de adequar o valor da causa ao disposto
no artigo 292, III do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz(a) de Direito
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7011635-71.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 04/12/2017 12:35:45
Requerente: LUIZ ANTONIO ORSO
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ASSIS DOS SANTOS - RO0002591
Requerido: ISABEL BARROS BARAUNA e outros (7)
Advogado: VICENTE DE PAULO ARMOND DE MELO OAB:
AM1828 Endereço: PROF NILTON LINS, 1.100, CASA 72, PQ.
DAS LARANJEIRAS, Manaus - AM - CEP: 69058-400
Despacho
Vistos, etc.
Analisando o feito, nota-se que a Defensoria Pública que está
cadastrada no feito como representante dos requeridos, contudo,
no ID 9214368 foram encartadas algumas procurações e no ID
19099682 o advogado Dr. Amadeu Guilherme Matzenbacher
Machado requereu a intimação dos atos processuais em seu nome.
Desta feita, visando evitar prejuízos ao contraditório e ampla
defesa, determino:
1. Habilite-se o advogado Dr. Amadeu Guilherme Matzenbacher
Machado junto ao PJE como representante dos requeridos.
2. Intimem-se os requeridos por meio do referido advogado para,
no prazo de 15 dias, trazer aos autos as procurações que deram
origem aos substabelecimentos encartados por este (ID 19099685).
3. Em tempo, intime-se o advogado Dr. Vicente de Paulo Armond
de Melo para, manifestar quanto a produção de provas.
4. Decorrido o prazo, venham os autos conclusos para fins
verificação da regularidade processual e demais deliberações.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO DE MANDADO/CARTA/
OFICIO.
Ariquemes, 27 de julho de 2018.
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
fa
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7013819-31.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 18/11/2016 13:47:20
Requerente: NEORI FRANCISCO BRANDAO
Advogados do(a) EXEQUENTE: PAULA ISABELA DOS SANTOS RO0006554, ISABEL MOREIRA DOS SANTOS - RO0004171
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Decisão
Vistos e examinados
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da decisão
constante no ID 18108834, sustentando omissão do Juízo quanto
a base legal por deixar de fixar honorários sucumbenciais em favor
da Fazenda Pública.
Intimada a parte autora para manifestar quanto aos embargos, esta
permaneceu silente.
DECIDO.
Inicialmente, importa observar que segundo o artigo 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.”
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Da análise dos autos vislumbro que razão assiste ao embargante,
haja vista que a decisão combatida foi realmente omissa quanto ao
fundamento legal para a isenção dos honorários advocatícios em
favor da Fazenda Pública.
Conforme pode se verificar o valor cobrado pelo exequente excedeu
ao valor apurado pelo requerido e pela contadoria judicial, tanto
que este Juízo homologou os cálculos judiciais fazendo constar
que “os cálculos do requerido apresentam maior semelhança com
os valores apurados pela contadoria judicial, divergindo apenas em
razão do período de atualização”, motivo pelo qual a impugnação
do executado foi acolhida.
Desta feita, mister se faz acolher os embargos declaratórios e
sanar a omissão e contradição da aludida decisão, revogando o
parágrafo que fez menção aos honorários advocatícios, uma vez
que este não atendeu as regras da sucumbência previstas no
artigo 85 do CPC.
Isto posto, RECEBO e ACOLHO os embargos declaratórios e sano
a omissão/contradição da decisão atacada, devendo doravante
constar a seguinte determinação judicial em relação aos honorários
sucumbenciais:
Em razão do acolhimento da impugnação do executado, condeno
o autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor do excesso reconhecimento no cumprimento
da sentença em favor da Fazenda Pública, contudo, fica suspensa
a exigibilidade do pagamento da referida verba em razão da
concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor do autor,
nos termos do que prevê o artigo 98, § 3º, do CPC.
Intimem-se as partes.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA / MANDADO.
Ariquemes, 27 de julho de 2018.
MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito

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: 701033338.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 500,00
Nome: EDNA MARIA DA SILVA
Endereço: Rua Pioneiro André Ribeiro, 1647, Setor 02, Ariquemes
- RO - CEP: 76873-224
Advogados do(a) AUTOR: FLAVIA LUCIA PACHECO BEZERRA RO0002093, ANDREIA APARECIDA MATOS PAGLIARI - RO7964
Nome: 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Rondônia
Endereço: Avenida Farquar, 2986, Pedrinhas, Porto Velho - RO CEP: 76801-470
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Vistos.
Chamo o feito à ordem para revogar a decisão de Id.13713029, tão
somente quanto à condenação de custas.
No mais, mantenho a decisão nos demais termos.
Não havendo pendências, arquive-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 27 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: 700761971.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 11.244,00
Nome: NAIR PEREIRA SOARES
Endereço: Avenida Jorge Teixeira 3628, LT 10, Linha C85, TV B20,
GL 68 Chácara Marcos Froes, Centro, Alto Paraíso - RO - CEP:
76862-970
Advogado do(a) AUTOR: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Vistos.
Designo audiência de instrução para o dia 02 de outubro de 2018,
às 09h00min., onde será realizada a oitiva das testemunhas
arroladas, bem como tomado o interrogatório da parte autora.
Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, a contar
da publicação desta decisão, apresentem rois de testemunhas,
com a devida qualificação, sob pena de preclusão e consequente
perda do direito de produção da prova requerida.
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.
Advirto, por oportuno que, deverá a parte autora, na solenidade
em referência, apresentar os documentos que instruíram a
petição inicial (vias originais), ficando, desde já ciente de, possível
determinação de perícia, para atestar a veracidade da aludida
prova.
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, 30 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: 700932640.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 4.688,79
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Nome: GIOVANNA ROLIM DOS SANTOS
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2065, 1 andar, sala 2, Setor
03, Ariquemes - RO - CEP: 76870-507
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAERCIO MARCOS GERON RO0004078
Nome: BRUNA NAYARA DE OLIVEIRA NERY
Endereço: Rua Cacaueiro, 1618, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP:
76870-115
Nome: GLEICI KELLI DE OLIVEIRA NERY
Endereço: Rua Presidente Prudente, 1929, Jardim Paulista,
Ariquemes - RO - CEP: 76871-252
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Vistos.
1. Intime-se a parte autora para que junte o comprovante das
custas processuais iniciais, atendendo ao disposto no art. 12, I e
§1º do Regimento de Custas Judiciais do Eg. TJRO (Lei 3.896/16),
no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
Não havendo o pagamento, tornem conclusos para extinção.
Com o pagamento, recebo a emenda apresentada.
Fixo honorários em 10% (art. 827 do CPC).
2. Cite-se o(a) executado(a) 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.
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, 28 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: 700935675.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 2.731,44
Nome: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: ANTONIO MOTA VIEIRA
Endereço: Rua Tapejara, 5158, - até 5158/5159, Setor 09,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-284
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, 30 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: 701089377.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DR
Valor da Causa: R$ 6.125,51
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 - RO0005438
Nome: ELISANGELA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA
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Endereço: Avenida Jamari, 2214, Áreas Especiais 01, Ariquemes RO - CEP: 76870-003
Advogado do(a) EXECUTADO:
Decisão
Vistos.
Mantenho a decisão de ID Num.18841780 por seus próprios
fundamentos e, assim, indefiro o pedido retro.
Nos termos do art. 17 da Lei Estadual n. 3.896/2016 (Regimento
de Custas), fica a parte autora, através de seu advogado, para, no
prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento da taxa referente
à diligência pretendida, sob pena de arquivamento.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 30 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: 700205696.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 12.054,32
Nome: MARIA NEUZA DE JESUS CUNHA
Endereço: gleba 69, Lote 17, Lv 85 TB 20, zona rural, Alto Paraíso
- RO - CEP: 76862-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
Decisão
Vistos.
Com a informação de pagamento, desde já, autorizo a expedição
de alvará em favor do credor, podendo ser expedido em nome dos
causídicos, desde que detenhas poderes para tanto, arquivando-se
os autos executivos em seguida.
P. R. I. Após, cumprido todos os atos, arquive-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, 28 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: 7004429-66.2018.8.22.0002
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE DE
RONDONIA LTDA. - CREDISIS CREDIARI
Advogados do(a) EXEQUENTE: VALDOMIRO JACINTHO
RODRIGUES - RO0002368, WILLIAM ALVES JACINTHO
RODRIGUES - RO0003272
Requerido: ANA REGINA PERIOTTO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 05
dias, intimada a se manifestar sobre a certidão do(a) Oficial de
Justiça
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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: 700929350.2018.8.22.0002
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Valor da Causa: 0,00
Nome: IBAMA
Endereço: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), SCEN
Trecho 2, Asa Norte, Brasília - DF - CEP: 70818-900
Advogado do(a) DEPRECANTE:
Nome: LEANDRO CARVALHO GUEDES
Endereço: PERIMETRAL LESTE, 2425, APOIO SOCIAL,
Ariquemes - RO - CEP: 76875-680
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, 28 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: 7008178-28.2017.8.22.0002
Requerente: ELISMAR GUERRA MOTA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA
SIQUEIRA - RO0005497, ARLINDO FRARE NETO - RO0003811
Requerido: VIA STORE CONFECCOES E COMERCIO LTDA - ME
e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: OSCAR GALVAO RABELO RO0006632
Advogado do(a) EXECUTADO: OSCAR GALVAO RABELO RO0006632
Advogado do(a) EXECUTADO: OSCAR GALVAO RABELO RO0006632
Fica a parte Requerente, através de seu procurador, INTIMADA
para dar o devido andamento ao feito, conforme determinado no
despacho ID n. 19669269.
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: 001263618.2014.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 38.511,72
Nome: Claúdio Barbosa de Assis
Endereço: , Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENATO AUGUSTO PLATZ
GUIMARAES JUNIOR - SP0142953
Nome: Pedro Barbosa de Assis
Endereço: , Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
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Advogado do(a) EXECUTADO: DOUGLAS CARVALHO DOS
SANTOS - RO0004069
Decisão
Vistos, etc.
Nos termos do art.845, §1º do CPC, defiro a penhora do imóvel
descrito no Id. 17511470, cuja averbação no cartório de registro de
imóveis será realizada mediante o sistema SNREI.
Para tanto, deverá o patrono do exequente informar: telefone
celular para contato, e-mail, certidão de inteiro teor do imóvel.
Expeça-se mandado de avaliação do bem, bem como intime-se
a parte executada da penhora 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.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO
E INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 30 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: 701133339.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 11.244,00
Nome: LIDIA DE MORAIS DE OLIVEIRA
Endereço: Área Rural, S/N, Linha C 65, s/n, zona rural, Área Rural
de Ariquemes, Ariquemes - RO - CEP: 76878-899
Advogado do(a) AUTOR: ELIZEU LEITE CONSOLINE - RO0005712
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-036
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
Vistos.
LIDIA DE MORAIS DE OLIVEIRA 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.
Instado a se manifestar, a parte autora concordou com a proposta
apresentada (Id.18803531 ).
Em seguida, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
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.
ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta,
HOMOLOGO A TRANSAÇÃO efetuada entre as partes, nos
termos da proposta coligida (id 18803531 ), 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.
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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 da parte autora.
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 no sistema.
Ariquemes, 30 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: 700921641.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 954,00
Nome: IVAN BARBOSA SANTOS
Endereço: AV. SÃO PAULO, 2130, PLANALTO, São Miguel do
Guaporé - RO - CEP: 76932-000
Nome: MARIA FALCAO DOS SANTOS
Endereço: AREA DE CHACARAS LT 08, ZONA RURAL, LINHA
C- 60, Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Nome: ROSEANE SILVA GOMES
Endereço: RUA SABIA, 2465, SETOR 07, Cujubim - RO - CEP:
76864-000
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
1. Defiro, por ora, a gratuidade da justiça.
2. Pretende-se a concessão da guarda do menor Marcos Silva
Barbosa em favor da avó paterna, ao argumento de que a guarda
de fato se estabeleceu desde que ele tinha 08 meses de idade
3. Pois bem. 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.
3.1. Pelo constante nos autos, vislumbro a possibilidade da
concessão da medida inaudita altera pars, eis que tenho por
verdadeira a alegação da guarda de fato da menor, ante o dever
inserto no art. 77, I, do CPC, prestando-se, então, a tutela vindicada
como medida para regularizar situação de fato há muito existente
e que melhor se apresenta ao interesse do infante. Posto isto,
DEFIRO a guarda provisória do menor MARCOS SILVA BARGOSA
à autora Maria Falcão dos Santos, devendo ser expedido termo de
guarda em seu favor.
4. Embora previsto no rito do procedimento das ações de família,
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 que a parte ré reside
em outra comarca, o que gera dificuldades de deslocamento além
da incerteza do cumprimento da deprecada e/ou recebimento da
carta via-AR, em tempo hábil para comparecimento.
4.1 Cite-se para, querendo, contestar o pedido em 15 dias, contados
da juntada do aviso de recebimento/mandado/carta precatória,
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.
5. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício
da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
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6. 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).
7. Em seguida, ao Ministério Público, caso haja interesse de
incapaz.
8. Com o parecer, tornem conclusos para saneamento, nos termos
do art. 347 do CPC.
9. Servirá a presente, assinada digitalmente e devidamente instruída,
MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO.
Ariquemes/RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.
Juiz MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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: 701370592.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) DR
Valor da Causa: R$ 17.245,09
Nome: SERGIO MONTEIRO SIQUEIRA
Endereço: Rua Cacaueiro, 1532, - até 1677/1678, Setor 01,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-115
Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO GONCALVES DOS
SANTOS - RO0005471
Nome: UNIVERSO ONLINE S/A
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1384, - de 1027 a 1501
- lado ímpar, Jardim Paulistano, São Paulo - SP - CEP: 01452-002
Advogado do(a) EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
Sentença
Vistos.
Conforme se verifica dos autos, na petição de ID Num.16004335,
a parte exequente apresentou o valor de R$4.127,88 como saldo
a ser excutido.
Efetuada a penhora em ativos da parte executada, esta não
apresentou impugnação, tornando, portanto, definitiva a penhora.
Assim, considerando que o valor penhorado é o equivalente ao
apresentado pelo(a) exequente e, não tendo este apresentado
qualquer requerimento pela continuidade da execução, entendo
por satisfeita a obrigação executada nestes autos.
Posto isto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com arrimo no artigo
924, II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da
obrigação executada.
Expeça-se alvará em favor da parte credora para levantamento dos
valores bloqueados, podendo ser expedido em nome do patrono
do(a) autor(a), desde que tenha poderes para tanto.
Antecipo o trânsito em julgado nesta data e homologo, desde já,
eventual pleito de desistência do prazo recursal.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C e, oportunamente, arquivem-se.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700387704.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 16.494,00
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Nome: MENZAC CHENCE DE SOUZA
Endereço: AC Alto Paraíso, lc-80, BR 421, LOTE 19,GLEBA 70,
Centro, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogado do(a) AUTOR: ELIEL LENI MESTRINER BARBOSA RO0005970
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
Vistos.
MENZAC CHENCE DE SOUZA propôs a presente ação pleiteando
a concessão de benefício previdenciário c/c pedido de antecipação
de tutela em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS, todos qualificados nos autos. Sustentou, a parte
autora, em apertada síntese, que é segurada da Previdência Social
e, atualmente, está incapacitada para exercer suas atividades
laborativas habituais. Aduziu que, ao solicitar o restabelecimento
do auxílio-doença, este fora negado pela autarquia, sob a alegativa
de que não há incapacidade para o trabalho.
Sobreveio laudo pericial (id 18633045).
Devidamente citada, a autarquia ré apresentou contestação
alegando, em síntese, que a parte autora não preenche os
requisitos necessários à concessão do benefício pretendido.
Houve réplica.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Fundamento e DECIDO.
Cuida-se de ação previdenciária que objetiva a concessão de
auxílio doença ou aposentadoria por invalidez.
De início, anoto que o pedido foi formulado para que seja o
réu condenado à concessão de benefício auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez ao final.
Pois bem.
Consoante o artigo 59 da Lei 8.213/91, o auxílio-doença é devido
ao segurado que, havendo cumprido o período de carência, salvo
as exceções legalmente previstas, ficar incapacitado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze)
dias consecutivos.
De outro giro, a aposentadoria por invalidez será concedida ao
segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, a carência
exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para
o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe
paga enquanto permanecer nesta condição, nos termos do 42 da
Lei de Benefícios da Previdência Social.
Pressuposto para a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria
por invalidez, é a existência de incapacidade (temporária ou total)
para o trabalho.
Destarte, a concessão de benefícios por incapacidade pressupõe a
demonstração dos seguintes requisitos: a) a qualidade de segurado;
b) cumprimento do prazo de carência de 12 (doze) contribuições
mensais (quando exigível); c) incapacidade para o trabalho de
caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária
(auxílio-doença) ou a redução permanente da capacidade laboral
em razão de acidente de qualquer natureza (auxílio-acidente).
Nas ações em que se objetiva a concessão de benefício
previdenciário por incapacidade ou redução da capacidade, o
julgador firma seu convencimento, de regra, através da prova
pericial (TRF4ª, AC n.º 0009064-12.2010.404.9999/RS; Des.
Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira; DJ de 27.8.2010).
Outro não é – no ponto – o entendimento da doutrina (“Direito
Processual Previdenciário”, José Antônio Savaris, 03ª ed., Juruá,
2011, p. 239).
Na hipótese em deslinde, o expert consignou a incapacidade total,
temporária e reversível da parte autora (id 18633045).
Atesta ainda o laudo pericial sobredito, in verbis:
“Trata-se de espôndilo discopatia degenerativa da coluna lombar
com protusão discal em L3-L4. Ao exame clínico diminuição dos
movimentos habituais da coluna lombar com aumento do tônus
muscular paravertebral e dor a palpação dos processos espinhosos,
com sinais de radiculopatia que se manifestam com lombociatalgia
e Lasegue positivo a direita. É caso de incapacidade total e
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temporária, pois a patologia é passível de tratamento que deve
ser especializado e multidisciplinar, incluindo acompanhamento
ortopédico e fisioterápico, para sua recuperação parcial. Ou seja,
se tratado adequadamente poderá melhorar sua condição de saúde
e tornar a incapacidade total e temporária em parcial e definitiva.
Não poderá definitivamente atuar em funções braçais nem na
sua atividade habitual. Portanto, atualmente totalmente incapaz,
podendo vir a ser parcialmente incapaz” [grifo nosso]
A conclusão pericial não foi infirmada por qualquer outro elemento
de convicção de cunho científico, razão pela qual deve prevalecer.
Reza o artigo 42 da Lei 8.213/91:
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
nesta condição.
Vale a observação de Sebastião José Pena Filho, no sentido de
que:
“aquele que ingressa com uma ação previdenciária nestes casos,
quer ver declarada a sua incapacidade e condenada a AutarquiaRé ao pagamento do seguro correspondente à contingência social
sofrida. Donde decorre:
a) caso a perícia oficial constate que a incapacidade torna o
segurado insuscetível de reabilitação, o benefício próprio é a
aposentadoria por invalidez;
b) caso a perícia oficial constate que a incapacidade não torna
o segurado insuscetível de reabilitação, mas o impossibilita de
manter-se, o benefício é o auxílio-doença; ou
c) caso a perícia oficial constate que a incapacidade não impossibilita
o segurado de manter-se, não há ocorrência da contingência
incapacidade, não sendo devido o auxílio-doença nem menos a
aposentadoria” (Jus Navigandi, Teresina, a. 5, n. 51, out. 2001).
A hipótese dos autos encarta-se na alínea “b”, pois, segundo o
laudo, a incapacidade da parte autora é total e temporária.
O Senhor perito judicial afirmou que a incapacidade teve início no
ano de 2013. A autarquia já reconhecia a incapacidade da parte
autora, em virtude de sua incapacidade, concedendo-lhe benefício
até a data de 21/10/2017 (id 17308606). Portanto, é de ser
acolhida a pretensão para que o auxílio-doença seja restabelecido.
Reconheço essa data como o termo inicial.
No tocante aos juros de mora e correção monetária das parcelas
vencidas, de rigor a adoção do entendimento firmado pelo Pleno do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento do RE
870947, aos 20/09/2017. Nos termos do V. Acórdão:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica
em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao
ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E
desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº
11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, 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
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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. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 20.9.2017”.
Assim, as parcelas vencidas deverão ser acrescidas de correção
monetária, pelo IPCA-E e de juros moratórios na forma da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
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 Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, a conceder o benefício de
auxílio-doença, no valor de 01 (um) salário-mínimo mensal, desde
a data em que foi negado o pagamento do benefício de auxíliodoença (21/10/2017 - id 17308606), e por um período de 1 (um)
ano, a contar desta sentença.
As prestações em atraso não abarcadas pela prescrição quinquenal
deverão ser pagas de uma só vez, com incidência de juros e
correção monetária, observados os parâmetros da fundamentação.
Assim, as parcelas vencidas deverão ser acrescidas de correção
monetária, pelo IPCA-E e de juros moratórios na forma da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
No que se refere as custas processuais, delas está isento o INSS,
a teor do disposto na Lei nº 9.289/96 e do art. 8º, § 1º, da Lei nº
8.620/93.
A autarquia, 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 condenação, a serem calculados na forma da
Súmula 111 do E. STJ (parcelas devidas até a data desta sentença).
Em se tratando de benefício de caráter alimentar defiro,
excepcionalmente, tutela de urgência de natureza satisfativa para
determinar a implantação do benefício ora concedido, no prazo
de 30 (trinta) dias a partir desta sentença, independentemente do
trânsito em julgado, ficando para a fase de liquidação a apuração
e execução das prestações vencidas (Precedente: TRF 3ª Região,
Apelação Cível 603314 SP, 7ª Turma, Rel. Juiz Walter do Amaral,
DJF3 10/09/2008 e Apelação Cível 652635 SP, 7ª Turma, Rel. Juiz
Walter do Amaral, DJU 14/12/2007).
Observo, nesse ponto, que medida é possível em qualquer
procedimento e em qualquer fase processual, desde que
preenchidos os requisitos legais (artigo 300, CPC). No caso em tela,
a probabilidade do direito ficou demonstrada pelo acolhimento do
pedido inicial, ao passo que o perigo de dano decorre da natureza
alimentar da prestação, de modo que as necessidades vitais da
parte autora poderão sofrer sérios riscos caso seja obrigada a
guardar a definitividade da tutela jurisdicional, que, como sabido,
pode alongar-se por anos.
Finalmente, anoto que a medida é reversível, uma vez que possível
ao INSS buscar indenização nos mesmos autos, caso revogada ao
final (artigo 302, CPC).
Oficie-se ao INSS (via APS-ADJ/PVH) para que implante o
benefício ora concedido, nos termos retro determinados.
Deixo de submeter esta decisão ao reexame obrigatório, com
fundamento no artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo
Civil.
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.
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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, 30 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: 700937314.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 2.478,87
Nome: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: M A M LOPES - ME
Endereço: AC Ariquemes, 3873, Avenida Tancredo Neves 1620,
Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
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, 30 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: 700908129.2018.8.22.0002
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Valor da Causa: R$ 11.904,85
Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, AV. CIDADE DE DEUS
PREDIO PRATA 2 ANDAR, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029900
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA LUCILIA GOMES
- SP0084206, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR SP0107414-A
Nome: ALEXIS CRISTIAN DE SENA MACEDO
Endereço: Rua Castro Alves, 3712, Setor 06, Ariquemes - RO CEP: 76873-600
Advogado do(a) REQUERIDO:
Decisão
Vistos.
1. Aguarde-se a comprovação do recolhimento das custas
processuais, para processamento.
2. A parte autora pretende a busca e apreensão liminar do veículo
objeto de contrato de alienação fiduciária.
A verossimilhança da pretensão encontra respaldo legal no DL
911/69, no contrato de financiamento com alienação fiduciária,
bem como na mora da parte devedora, comprovada através da
notificação extrajudicial, das parcelas vencidas e não pagas.
O periculum in mora também se encontra presente já que o(a)
réu(ré) encontra-se inadimplente com as parcelas do contrato,
usufruindo do bem, o que pode acarretar sua desvalorização, ante
o decurso do tempo, além de eventual dano.
Assim, defiro, liminarmente, a busca e apreensão do veículo
mencionado na exordial.
O mandado só será cumprido com o acompanhamento de preposto
da parte autora, ante a necessidade de depositário do bem.
Caso o preposto da autora não entre em contato com o oficial de
justiça, até o final do prazo para cumprimento, o mandado deverá
ser devolvido ao cartório sem qualquer diligência.
3. Executada a liminar, cite-se a parte requerida de todo o teor
da petição inicial, cientificando-a de que terá o prazo de 5 (cinco)
dias, da execução da liminar, para pagar a integralidade da dívida
pendente, segundo os valores apresentados pela parte autora, na
inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus,
bem como terá o prazo de 15 dias, da execução da liminar, para
responder à pretensão, ainda que tenha efetuado o pagamento,
caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição
(DL 911/69, art. 3º e parágrafos).
4.Sirva o presente de mandado de busca, apreensão e citação,
depositando-se o bem, com a parte autora, ou quem ela venha a
indicar, mediante compromisso. Se necessário for, defiro ao oficial
o reforço policial.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 30 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: 700422437.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 17.138,00
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Nome: TEREZINHA LIMA DE SOUZA ELER
Endereço: BR 421, Km 55, Fazenda Santa Helena, s/n, zona rural,
Monte Negro - RO - CEP: 76888-000 Endereço: BR 421, Km 55,
Fazenda Santa Helena, s/n, zona rural, Monte Negro - RO - CEP:
76888-000 Endereço: BR 421, Km 55, Fazenda Santa Helena, s/n,
zona rural, Monte Negro - RO - CEP: 76888-000
Advogado do(a) AUTOR: KELLY RENATA DE JESUS
DAMASCENO - RO0005090
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-036
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
Vistos.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por TEREZINHA LIMA
DE SOUZA ELER em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, pleiteando o restabelecimento do
benefício previdenciário auxílio-doença, e, constatada a plena
incapacidade para o labor, aposentadoria por invalidez. Alegou, a
parte autora, em síntese, estar acometida de doença incapacitante,
tornando-se inapta para qualquer trabalho. A exordial veio instruída
de documentos.
Sobreveio laudo pericial (id 18632173).
Devidamente citada, a autarquia ré apresentou contestação,
sustentando, em suma, que a parte autora não preenche os
requisitos legais para a concessão do benefício pretendido,
sobretudo a incapacidade alegada. Juntou documentos.
Houve réplica.
Vieram-me os autos conclusos.
É, em essência, o relatório. Fundamento e DECIDO.
Cuida-se de ação previdenciária em que se objetiva a concessão
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
Do Julgamento Antecipado:
Profiro o julgamento imediato da lide, nos exatos termos do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria
versada nos autos, embora seja de fato e de direito, não depende
da produção de quaisquer outras provas, além daquelas já
acostadas ao feito.
Do mérito:
De início, anoto que o pedido foi formulado para que seja o instituto
réu condenado à concessão de aposentadoria por invalidez ao
final.
Pois bem.
Consoante o artigo 59 da Lei 8.213/91, o auxílio-doença é devido
ao segurado que, havendo cumprido o período de carência, salvo
as exceções legalmente previstas, ficar incapacitado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze)
dias consecutivos.
De outro giro, a aposentadoria por invalidez será concedida ao
segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, a carência
exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para
o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe
paga enquanto permanecer nesta condição, nos termos do 42 da
Lei de Benefícios da Previdência Social.
Pressuposto para a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria
por invalidez, é a existência de incapacidade (temporária ou total)
para o trabalho.
Destarte, a concessão de benefícios por incapacidade pressupõe a
demonstração dos seguintes requisitos: a) a qualidade de segurado;
b) cumprimento do prazo de carência de 12 (doze) contribuições
mensais (quando exigível); c) incapacidade para o trabalho de
caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária
(auxílio-doença) ou a redução permanente da capacidade laboral
em razão de acidente de qualquer natureza (auxílio-acidente).
Nas ações em que se objetiva a concessão de benefício
previdenciário por incapacidade ou redução da capacidade, o
julgador firma seu convencimento, de regra, através da prova
pericial (TRF4ª, AC n.º 0009064-12.2010.404.9999/RS; Des.
Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira; DJ de 27.8.2010).

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

514

Outro não é – no ponto – o entendimento da doutrina (“Direito
Processual Previdenciário”, José Antônio Savaris, 03ª ed., Juruá,
2011, p. 239).
Na hipótese em deslinde, o expert consignou (Laudo Pericial id18632173) a incapacidade total e permanente da parte autora.
Concluiu, o perito judicial, que a parte autora é portadora de:
“ Trata-se de perda total da acuidade visual do olho esquerdo
+ perda moderada da visão direita em caráter degenerativo /
progressivo e irreversível (está progressivamente piorando a
acuidade visual direita) + hipertensão arterial sistêmica + obesa. Ao
exame clínico perda completa da visão esquerda e perda moderada
da acuidade visual direita e consequente perda da estereopsia
(visão de profundidade e periférica total a esquerda e parcial ainda - a direita). O caso é de patologia altamente incapacitante
em periciado de 54 anos, orientada pela médica assistente a se
afastar até dos trabalhos domésticos (pelo alto risco de acidentes
graves para si e para outros) o que culmina em incapacidade total
e definitiva. Necessita do auxílio de terceiros, mas não é incapaz
para a vida civil independente. ”.
O quadro é grave, irreversível, e espelha invalidez plena e definitiva.
A conclusão pericial não foi infirmada por qualquer outro elemento
de convicção de cunho científico, razão pela qual deve prevalecer.
Reza o artigo 42 da Lei 8.213/91:
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
nesta condição.
Vale a observação de Sebastião José Pena Filho, no sentido de
que:
“aquele que ingressa com uma ação previdenciária nestes casos,
quer ver declarada a sua incapacidade e condenada a AutarquiaRé ao pagamento do seguro correspondente à contingência social
sofrida. Donde decorre:
a) caso a perícia oficial constate que a incapacidade torna o
segurado insuscetível de reabilitação, o benefício próprio é a
aposentadoria por invalidez;
b) caso a perícia oficial constate que a incapacidade não torna
o segurado insuscetível de reabilitação, mas o impossibilita de
manter-se, o benefício é o auxílio-doença; ou
c) caso a perícia oficial constate que a incapacidade não impossibilita
o segurado de manter-se, não há ocorrência da contingência
incapacidade, não sendo devido o auxílio-doença nem menos a
aposentadoria” (Jus Navigandi, Teresina, a. 5, n. 51, out. 2001).
A hipótese dos autos encarta-se na alínea “a”, pois, segundo o
laudo, a incapacidade da parte requerente é total e permanente.
No mais, tendo o sr. Perito constatado a necessidade de assistência
permanente de outra pessoa para atos da vida diária, aplicável,
estreme de dúvidas, à espécie, o disposto no artigo 45, da Lei nº
8.213/91, transcrito infra:
Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado
que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será
acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).
Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:
a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite
máximo legal;
b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for
reajustado;
c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao
valor da pensão.
O Senhor perito judicial afirmou que a incapacidade teve início na
infância.
Os documentos constantes dos autos comprovam a efetiva
condição de segurado da parte requerente. Quanto a data de início
do benefício, tendo em vista que o INSS cessou o beneficio em
22/11/2017 (Id.17506451), reconheço essa data como o termo
inicial.
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No tocante aos juros de mora e correção monetária das parcelas
vencidas, de rigor a adoção do entendimento firmado pelo Pleno do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento do RE
870947, aos 20/09/2017. Nos termos do V. Acórdão:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica
em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao
ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E
desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº
11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, 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. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 20.9.2017”.
Assim, as parcelas vencidas deverão ser acrescidas de correção
monetária, pelo IPCA-E e de juros moratórios na forma da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
POSTO ISTO e por tudo o mais que consta dos autos, JULGO
PROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo pela parte autora,
para o efeito de CONDENAR Instituto Nacional de Seguro Social
- INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez,
no valor a ser liquidado nos termos do art. 34 e seguintes da lei
8.213/91, desde 22/11/2017 - cessação administrativa.
Julgado procedente o pedido, hão de ser, logicamente, consideradas
verossímeis as alegações da parte autora deduzidas na inicial. Por
outro lado, a verba pleiteada tem natureza alimentícia e a sua falta
poderá comprometer a sua própria subsistência. Em razão disso,
concedo a tutela antecipada em favor da parte autora, a fim de
que o INSS proceda, no prazo de 30 dias, a implementação do
benefício, sob pena de multa diária a ser arbitrada.
Os atrasados deverão ser pagos em parcela única, com a incidência
de correção monetária, pelo IPCA-E e de juros moratórios na forma
da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
No que se refere as custas processuais, delas está isento o INSS,
a teor do disposto na Lei nº 9.289/96 e do art. 8º, § 1º, da Lei nº
8.620/93.
A autarquia, 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 condenação, a serem calculados na forma da
Súmula 111 do E. STJ (parcelas devidas até a data desta sentença).
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Inaplicável, à espécie, o reexame necessário, diante da exceção
inserta no inciso I do § 3º do art. 496 do CPC, que embora não se
esteja, na condenação, liquidado o valor do benefício vencido, este,
por sua natureza e pela data do termo inicial, não ultrapassará o
limite de 1.000 (mil) salários-mínimos.
A presente decisão serve de ofício que deverá ser encaminhado
à APS-ADJ/PVH para implantação do benefício no prazo máximo
de 30 dias.
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, intime-se a autarquia para,
querendo, apresentar execução inversa.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C.
Ariquemes, 30 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: 701528793.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 11.244,00
Nome: VALERIN MAIA
Endereço: LINHA C 70, TB 20, LOTE 06, GLEBA 71, ZONA
RURAL, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogado do(a) AUTOR: JOSE APARECIDO PASCOAL RO0004929
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-036
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
Vistos.
VALERIN MAIA 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 19767442) .
Instado a se manifestar, a parte autora concordou com a proposta
apresentada (id 19892618).
Em seguida, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
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.
ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta,
HOMOLOGO A TRANSAÇÃO efetuada entre as partes, nos termos
da proposta coligida (id 19767442), 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.
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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 da parte autora.
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 no sistema.
Ariquemes, 30 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: 701200836.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DR
Valor da Causa: R$ 370,92
Nome: PATRICIA OLIVEIRA CORREIA EIRELI - ME
Endereço: AC Ariquemes, 3278, Av Jamari stor 1, Setor Institucional,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Nome: AGILSON JOSE VAZ
Endereço: Rua Macaubas, 4837, Setor 09, Ariquemes - RO - CEP:
76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Vistos.
Expeça-se alvará judicial para levantamento dos valores
bloqueados, nos moldes requerido pela defesa da parte autora (ID
Num.19880376), após arquive-se o feito.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 30 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: 7010266-73.2016.8.22.0002
Requerente: ANA PAULA BRITO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JULIANA DA SILVA - RO7162
Requerido: MBM SEGURADORA SA
Advogados do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665,
JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA - RO9117, ANDREY
CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B, MIRELE
REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA - RO0003193, PAULO
BARROSO SERPA - RO0004923, IRAN DA PAIXAO TAVARES
JUNIOR - RO0005087
Fica a parte requerente, através de seu advogado, INTIMADA da
petição juntada aos autos para, querendo, se manifestar 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: 700936622.2018.8.22.0002
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Valor da Causa: 0,00
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Nome: EVERTON ANTONIO RIBEIRO PEDROSO
Endereço: Rua Pedro Cardoso, 236, Parque Residencial Maria
Aparecida Pedrossian, Campo Grande - MS - CEP: 79044-320
Advogado do(a) DEPRECANTE:
Nome: ANTONIO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA
Endereço: RUA MARABA, 3350, JD JORGE TEIXEIRA, 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, 30 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 : 7004019-08.2018.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: LUCIENI DE OLIVEIRA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
Finalidade: CITAÇÃO da Executada LUCIENI DE OLIVEIRA
SILVA, inscrita no CPF nº 389.651.862-34 , atualmente em lugar
incerto e não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
do término do prazo de publicação deste edital, pagar a respectiva
dívida acrescida de juros, correção monetária e honorários
advocatícios atribuídos em 10%, ou no mesmo prazo, oferecer
bens à PENHORA, sob pena de lhe ser penhorado ou arrestado
bens suficientes que garantam a dívida.
Valor da causa : R$ 1.024,43
CDA : 20150205840065
Data de Inscrição: 22/10/2015
Ariquemes-RO, 30 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
Processo : 7001798-52.2018.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: JOSE ADALBERTO VILA BOAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (trinta) DIAS
Finalidade: CITAÇÃO do Executado: JOSE ADALBERTO VILA
BOAS, inscrito no CPF nº 874.060.125-00, atualmente em lugar
incerto e não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
do término do prazo de publicação deste edital, pagar a respectiva
dívida acrescida de juros, correção monetária e honorários
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advocatícios atribuídos em 10%, ou no mesmo prazo, oferecer
bens à PENHORA, sob pena de lhe ser penhorado ou arrestado
bens suficientes que garantam a dívida.
Valor da causa : R$ 961,74
CDA : 102/2018
Data de Inscrição: 22/01/2018
Ariquemes-RO, 30 de julho de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias
Finalidade: CITAÇÃO do(a) requerido(a) PAMELA BRUNA
FREIRE LOPES DA SILVA, inscrito no CPF n° 702.861.952-40 e
RONE CAMPOS DE MORAIS, inscrito no CPF n° 002.596.892-03,
atualmente em lugar incerto e não sabido, para contestar os termos
da ação, abaixo apontada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
do término do prazo de publicação deste edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.
Decorrido o prazo sem que haja apresentação de defesa, fica
nomeada desde já a Defensoria Pública do Estado de Rondônia
para patrocinar os interesses do requerido.
Processo:7005375-38.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: Guarda
Requerente: M. de N. C. M.
Advogado do(a) AUTOR: VALDECIR BATISTA
Requerido: Pamela Bruna Freire Lopes da Silva e outros
Valor da causa: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).
Ariquemes-RO, 30 de julho de 2018.
Ítalo Renato Ferreira
Técnico Judiciário
(assinado por autorização da Direção)
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 : 7013233-57.2017.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANDERSON DE MATOS
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR RO8698
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por determinação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta
comarca, fica o INSS e o(a) advogado (a) do autor INTIMADO da
perícia médica agendada para o dia 07/08/2018, às, 17h00min, que
ocorrerá na Clínica Otorrino Med Center, Av. Jamari, n. 2901, Setor
01, Ariquemes-Ro.
Ariquemes-RO, 30 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
Processo : 7000138-23.2018.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: MARCOS DIAS QUIMAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
Finalidade: CITAÇÃO do Executado MARCOS DIAS QUIMAS,
inscrito no CPF nº 457.283.642-68, atualmente em lugar incerto e
não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do término
do prazo de publicação deste edital, pagar a respectiva dívida
acrescida de juros, correção monetária e honorários advocatícios
atribuídos em 10%, ou no mesmo prazo, oferecer bens à PENHORA,
sob pena de lhe ser penhorado ou arrestado bens suficientes que
garantam a dívida.
Valor da causa : R$ 944,54
CDA : 552/2017
Data de Inscrição: 23/06/2017
Ariquemes-RO, 30 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
Processo nº: 7006226-14.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE: Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARGAMASSA ARGAMAZON LTDA - EPP
Endereço: Rua Tocantins, 2039, Novo Tempo, Parque Industrial,
Vilhena - RO - CEP: 76908-354
REQUERIDO: CIMENPAR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA
CERTIDÃO
Fica a parte requerente para que, no prazo de 15 dias, dê
andamento ao feito, sob pena de extinção.
Ariquemes/RO, Segunda-feira, 30 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
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7005555-54.2018.8.22.0002
Requerente: ALBINA CONCARI
Advogados do(a) AUTOR: DAYANE DA SILVA MARTINS RO7412, JOICE MARA HERMES - RO8263
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
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 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo : 7005372-20.2017.8.22.0002
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA EPP
Advogado do(a) AUTOR: CAMILA YURI DE GASPERI - RO7459
RÉU: GILDIVAN ROLIM DUARTE
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por intermédio de seu advogado, intimada
para se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça com
diligência negativa. Caso requeira nova diligência, se for o caso,
deverá efetuar o pagamento das custas referente à renovação da
diligência solicitada, atentando-se a natureza da diligência (Urbana
Simples,Urbana Composta ... )
PODER JUDICIÁRIO
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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: 7000009-86.2016.8.22.0002
Requerente: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Requerido: VALDERES ALENCAR SANTOS
Advogado
do(a)
EXECUTADO:
FERNANDO
MARTINS
GONCALVES - RO0000834
Fica a parte Requerida, através de seu procurador, NOVAMENTE
intimada para se manifestar sobre a petição id 16386808, conforme
determinado no despacho ID n. 19700447.
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 : 7014642-05.2016.8.22.0002
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BARBOSA & STEDILE LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCIA REGINA SILVEIRA RO6470
EXECUTADO: ELIEZER BATISTA DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu representante legal, INTIMADA
da juntada da carta precatória negativa, devendo, no prazo
legal, promover o andamento do feito, sob pena de suspensão e
arquivamento.
Ariquemes/RO, Sexta-feira, 27 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: 700933769.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 10.018,91
Nome: NADIRA HELENA COELHO
Endereço: rua liberdade, 5361, jardim felicidade, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-000
Advogados do(a) AUTOR: KARINE DE PAULA RODRIGUES RO0003140, DANIELLA PERON DE MEDEIROS - RO0005764
Nome: AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA
Endereço: Rua Canindé, 3545, Setor Institucional, Ariquemes - RO
- CEP: 76872-872
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Vistos.
1. NADIRA HELENA COELHO ajuízou a presente AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de AGUAS
DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA, ao argumento de
que a cobrança da dívida discutida nestes autos e a interrupção
dos serviços essenciais são indevidas.
1.1 Defiro, por ora, a gratuidade postulada.
2. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar
a parte ré que proceda com a imediata religação da distribuição de
água em sua unidade consumidora (matrícula 29246-0).
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
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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 suspensão dos
serviços de distribuição de água em sua residência (id 20113901).
Imperioso mencionar que a parte autora deixou de comprovar o
crédito junto a requerida, conforme narrado na exordial, contudo,
tratando-se de relação consumerista, no caso de dúvida, necessário
prestigiar a parte hipossuficiente, ou seja, a Autora.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua
vez, consiste nas consequências que poderão advir da interrupção
indevida de um serviço essencial, caso reconhecida ilegítima a
cobrança da parte ré.
Consigne-se que não há perigo de irreversibilidade da presente
decisão, eis que se reconhecida a legalidade da dívida a liminar
poderá ser revogada. 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.
2.1 Posto isso, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pretendida
pela parte autora a fim de determinar que seja INTIMADA a parte ré
para proceder, imediatamente, com o restabelecimento da energia
elétrica na residência da parte autora ou comprove justa causa
para a não religação.
3. Nos termos do art. 695 do CPC, designo audiência de
conciliação para o dia 20 de setembro de 2018, às 11h00min, a
qual se realizará no CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania, localizado na Rua Fortaleza, 2178 - Setor 03
- Fone 3536-3937, nesta cidade e comarca (ao lado da Auto Escola
Nacional, próximo do Colégio Dinâmico).
3.1 Intimem-se os procuradores que deverão vir acompanhados ao
ato de seus clientes, os quais não serão intimados pessoalmente
(RT 471/191), salvo se forem patrocinados pela Defensoria Pública.
3.2 Registro que a audiência de conciliação designada somente não
será realizada caso ambas as partes sinalizem, expressamente, o
desinteresse na audiência de conciliação, advertindo ao réu que a
contagem do prazo para contestação inicia-se a partir da audiência,
desde que rejeitado o pedido de cancelamento da solenidade.
3.3 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência
é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante,
por meio de procuração específica, com outorga de poderes para
negociar e transigir) e devem fazê-lo acompanhadas de seus
respectivos advogados. A ausência injustificada é considerada ato
atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de
até dois por cento (02%) da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa.
4. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício
da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
5. Intime-se a parte ré da audiência, a qual deverá estar
acompanhada por advogado ou defensor público, bem como
CITE-SE para, querendo, CONTESTAR o pedido em 15 dias,
contados, segundo art. 335 e incisos do CPC, a partir: I - da
audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer
ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo
do pedido de cancelamento da audiência de conciliação pela parte
ré, o qual deverá ser apresentado, em 10 dias contados da sua
citação, advertindo-a 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.
6. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora
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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).
Após, tornem-me conclusos para saneamento, nos termos do art.
347 do CPC.
Expeça-se e pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 27 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: 7004180-52.2017.8.22.0002
Requerente: ODAIR JOSE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA RO0003092
Requerido: CLEMIR FABIANO CORREA AGUIAR e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 05
dias, intimada a se manifestar sobre a certidão do(a) Oficial de
Justiça
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 : 7007802-42.2017.8.22.0002
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Advogado do(a) AUTOR: SELVA SIRIA SILVA CHAVES
GUIMARAES - RO0005007
RÉU: RUDINEI RONALDO MEINHARDT e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias
Finalidade: CITAÇÃO dos requeridos RUDINEI RONALDO
MEINHARDT, inscrito no CPF n° 791.641.532-15 e C.F.J.
MADEIRAS LTDA - ME, inscrito no CNPJ n° 12.347.437/0001-85,
atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar a entrega
de coisa ou execução de obrigação de fazer ou de não fazer,
concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento
e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do
valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701 do CPC, a contar
do término do prazo de publicação deste edital.
ADVERTÊNCIA: Independentemente de prévia segurança do juízo,
o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo acima indicado,
embargos à ação monitória. Decorrido o prazo mencionado, sem
que haja o pagamento, nem oferecimento de embargos, constituirse-á de pleno direito em título executivo judicial.
OBSERVAÇÃO: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão
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aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.
Decorrido o prazo sem manifestação, deverá ser intimada a
Defensoria Pública do Estado de Rondônia, a quem incumbirá o
exercício da curatela especial.
Processo Nº: 7007802-42.2017.8.22.0002
Classe : Monitória
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Advogado: SELVA SIRIA SILVA CHAVES GUIMARAES RO0005007
Requerido: RUDINEI RONALDO MEINHARDT E C.F.J. MADEIRAS
LTDA – ME.
Valor do débito: R$ 5.251,46 (Cinco mil, duzentos e cinquenta e um
reais e quarenta e seis centavos)
Ariquemes – RO, 16 de julho de 2018
Douglas Júnior Azevedo Simões
Diretor de Cartório
(Assinado digitalmente)
Sede do Juízo: Fórum Dr. Aluízio Sayol de Sá Peixoto - Av.
Tancredo
Neves, 2606, Cep: 76.872-854 - Fone: 3535-2493.
Data e Hora
16/07/2018 16:29:09
Validade: 31/08/2018, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letra
“a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a 2325
Caracteres 1844
Preço por caractere 0,01872
Total (R$) 34,52
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 : 7009151-46.2018.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDNEIA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR RO8698
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu representante legal, INTIMADO
da perícia médica agendada para o dia 07/08/2018, às 16h30min,
que ocorrerá na Clínica Otorrino Med Center, Av. Jamari, nº 2901,
Setor 01, Ariquemes-RO.
Ariquemes-RO, 30 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
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 0019878-28.2014.8.22.0002
Requerente: Francisco Alves Lacerda
Advogado do(a) EXEQUENTE: JANE MIRIAM DA SILVEIRA
GONCALVES - RO0004996
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
Fica a parte Requerente, através de seu procurador, INTIMADA da
expedição do alvará ID n. 20072509.
PODER JUDICIÁRIO
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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: 7014142-02.2017.8.22.0002
Requerente: JOELMA DOS SANTOS PINTO e outros
Advogado do(a) AUTOR: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Advogado do(a) AUTOR: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Requerido: RR CLASSIFICADOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS
LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
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
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7012999-75.2017.8.22.0002
Requerente: Q. S. G. C.
Advogados do(a) EXEQUENTE: PAULO STEPHANI JARDIM RO8557, ANDRESSA RODRIGUES DE SOUZA - RO8233
Requerido: B. R. D. F.
Advogado do(a) EXECUTADO: WANILDE DE SOUZA NUNES RO0000045
Ficam as partes, através de seus procuradores, INTIMADAS por
todo o teor da sentença Id n. 19606881.
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: 7002959-97.2018.8.22.0002
Requerente: GIMA GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: VANDA SALETE GOMES
ALMEIDA - RO0000418, TAYNA KAWATA RANUCCI - RO9069
Requerido: JOSE RIBAMAR DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 05
dias, intimada a se manifestar sobre a certidão do(a) Oficial de
Justiça
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 : 7013408-51.2017.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA e
outros
Advogado do(a) AUTOR: MARCUS VINICIUS SANCHES PR38007
Advogado do(a) AUTOR: MARCUS VINICIUS SANCHES PR38007
RÉU: AGROPECUARIA NOVA VIDA LTDA
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Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por determinação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta
comarca, fica a(s) parte(s) interessada INTIMADA para dar regular
andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, ou 10 (dez), caso
Fazenda Pública.
Ariquemes-RO, 30 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
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7000358-21.2018.8.22.0002
Requerente: H. C. S. e outros
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Requerido: E. L. S.
Advogados do(a) RÉU: GILVAN RAMOS DE ALMEIDA JUNIOR DF50346, GILVAN RAMOS DE ALMEIDA - RO0005771
Fica a parte Requerida, através de seu procurador, INTIMADA por
todo o teor da sentença ID n. 19608189.
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 : 7005930-89.2017.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELVES MORAIS VIEIRA
Advogados do(a) AUTOR: VALDECIR BATISTA - RO0004271,
SONIA SANTUZZI ZUCCOLOTTO BATISTA - RO8728
RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte autora, por via de seu representante legal, INTIMADA
acerca do documento juntado aos autos para, querendo, se
manifestar no prazo legal.
Ariquemes/RO, Segunda-feira, 30 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
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7000693-74.2017.8.22.0002
Requerente: MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI RO0004848, EDSON LUIZ RIBEIRO BISSOLI - RO0006464
Requerido: PROCURADORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA e
outros (3)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte autora, através de seu advogado, INTIMADA da
apresentação da contestação para, querendo, apresentar
impugnação no prazo legal.
PODER JUDICIÁRIO
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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: 7002408-20.2018.8.22.0002
Requerente: A. S. C.
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS RO0004634
Requerido: M. M. C. e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
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
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7012760-08.2016.8.22.0002
Requerente: MPRO - Ministério Publico do Estado de Rondonia e
outros
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Requerido: LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Advogado do(a) RÉU: RAFAELA PAMMY FERNANDES SILVEIRA
- RO0004319
Fica a parte requerido, através de seu advogado, INTIMADA para,
querendo, apresentar alegações finais 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: 701285164.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 11.244,00
Nome: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
Endereço: AC Monte Negro, LOTE 33, LINHA C35, BR 421, GLEBA
56, Centro, Monte Negro - RO - CEP: 76888-970
Advogado do(a) AUTOR: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
Vistos.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ALEXANDRE
GOMES DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, pleiteando a concessão do benefício
previdenciário auxílio-doença, e, constatada a plena incapacidade
para o labor, aposentadoria por invalidez. Alegou, a parte autora,
em síntese, estar acometida de doença incapacitante, tornando-se
inapta para o trabalho habitualmente desenvolvido. A exordial veio
instruída de documentos.
Indeferida a liminar.
Sobreveio laudo pericial (id 18500713).
Devidamente citada, a autarquia ré apresentou contestação,
sustentando, em suma, que a parte autora não preenche os
requisitos legais para a concessão do benefício pretendido,
sobretudo a incapacidade alegada. Dissertou acerca dos benefícios
incapacitantes. Juntou documentos.
Houve réplica.
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Vieram-me os autos conclusos.
É, em essência, o relatório. Fundamento e DECIDO.
Cuida-se de ação previdenciária em que se objetiva a concessão
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
Do Julgamento Antecipado:
Profiro o julgamento imediato da lide, nos exatos termos do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria
versada nos autos, embora seja de fato e de direito, não depende
da produção de quaisquer outras provas, além daquelas já
acostadas ao feito.
Do mérito:
De início, anoto que o pedido foi formulado para que seja o instituto
réu condenado à concessão de benefício auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez ao final.
Pois bem.
Consoante o artigo 59 da Lei 8.213/91, o auxílio-doença é devido
ao segurado que, havendo cumprido o período de carência, salvo
as exceções legalmente previstas, ficar incapacitado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze)
dias consecutivos.
De outro giro, a aposentadoria por invalidez será concedida ao
segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, a carência
exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para
o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe
paga enquanto permanecer nesta condição, nos termos do 42 da
Lei de Benefícios da Previdência Social.
Pressuposto para a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria
por invalidez, é a existência de incapacidade (temporária ou total)
para o trabalho.
Destarte, a concessão de benefícios por incapacidade pressupõe a
demonstração dos seguintes requisitos: a) a qualidade de segurado;
b) cumprimento do prazo de carência de 12 (doze) contribuições
mensais (quando exigível); c) incapacidade para o trabalho de
caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária
(auxílio-doença) ou a redução permanente da capacidade laboral
em razão de acidente de qualquer natureza (auxílio-acidente).
Nas ações em que se objetiva a concessão de benefício
previdenciário por incapacidade ou redução da capacidade, o
julgador firma seu convencimento, de regra, através da prova
pericial (TRF4ª, AC n.º 0009064-12.2010.404.9999/RS; Des.
Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira; DJ de 27.8.2010).
Outro não é – no ponto – o entendimento da doutrina (“Direito
Processual Previdenciário”, José Antônio Savaris, 03ª ed., Juruá,
2011, p. 239).
Na hipótese em deslinde, o expert consignou (Laudo Pericial - id
18500713) a incapacidade parcial e permanente da parte autora.
Concluiu, o perito judicial, que a parte autora é portadora de:
“Trata-se de sequela de trauma de alta energia com ferimento
extenso envolvendo as regiões do tornozelo e pé direitos com perda
de substancia de partes moles envolvendo pele, tecido celular
subcutâneo, músculos e tendões. Foi tratado cirurgicamente com
desbridamentos e curativos sucessivos até granulação e posterior
enxerto de pele livre (área doadora coxa direita). Evoluiu com boa
cicatrização da pele que é
bastante friável e perda dos tendões extensores do tornozelo
e do pé direitos e, consequente déficit funcional de todo o MID
e marcha claudicante a direita. É caso de incapacidade que foi
total e temporária, tratada e, que se tornou incapacidade parcial
e definitiva. Não necessita do auxílio de terceiros e não é incapaz
para a vida civil independente.”.
O quadro é grave, irreversível, e espelha invalidez plena e definitiva,
sobretudo quando sopesadas as atividades desenvolvidas pelo
autor.
A conclusão pericial não foi infirmada por qualquer outro elemento
de convicção de cunho científico, razão pela qual deve prevalecer.
Reza o artigo 42 da Lei 8.213/91:
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
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garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer
nesta condição.
Vale a observação de Sebastião José Pena Filho, no sentido de
que:
“aquele que ingressa com uma ação previdenciária nestes casos,
quer ver declarada a sua incapacidade e condenada a AutarquiaRé ao pagamento do seguro correspondente à contingência social
sofrida. Donde decorre:
a) caso a perícia oficial constate que a incapacidade torna o
segurado insuscetível de reabilitação, o benefício próprio é a
aposentadoria por invalidez;
b) caso a perícia oficial constate que a incapacidade não torna
o segurado insuscetível de reabilitação, mas o impossibilita de
manter-se, o benefício é o auxílio-doença; ou
c) caso a perícia oficial constate que a incapacidade não impossibilita
o segurado de manter-se, não há ocorrência da contingência
incapacidade, não sendo devido o auxílio-doença nem menos a
aposentadoria” (Jus Navigandi, Teresina, a. 5, n. 51, out. 2001).
A hipótese dos autos encarta-se na alínea “a”, pois, segundo o
laudo, a incapacidade da parte requerente é total e permanente.
O Senhor perito judicial afirmou que a incapacidade teve início no
ano de 2014 (fl. 76).
Os documentos constantes dos autos comprovam a efetiva
condição de segurado da parte requerente. Quanto a data de início
do benefício, tendo em vista a perícia realizada no dia 16/5/2018 (fl.
78), reconheço essa data como o termo inicial.
No tocante aos juros de mora e correção monetária das parcelas
vencidas, de rigor a adoção do entendimento firmado pelo Pleno do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento do RE
870947, aos 20/09/2017. Nos termos do V. Acórdão:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte,
o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93,
art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança,
na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco
Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido
o Ministro Marco Aurélio, 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. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017”.
Assim, as parcelas vencidas deverão ser acrescidas de correção

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

522

monetária, pelo IPCA-E e de juros moratórios na forma da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
POSTO ISTO e por tudo o mais que consta dos autos, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo
pela parte autora, para o efeito de CONDENAR Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS a conceder o benefício de aposentadoria por
invalidez, no valor a ser liquidado nos termos do art. 34 e seguintes
da lei 8.213/91, desde a data da perícia realizada (16/5/2018 - id
18500713).
Julgado procedente o pedido, hão de ser, logicamente, consideradas
verossímeis as alegações da parte autora deduzidas na inicial. Por
outro lado, a verba pleiteada tem natureza alimentícia e a sua falta
poderá comprometer a sua própria subsistência. Em razão disso,
concedo a tutela antecipada em favor da parte autora, a fim de
que o INSS proceda, no prazo de 30 dias, a implementação do
benefício, sob pena de multa diária a ser arbitrada.
Os atrasados deverão ser pagos em parcela única, com a incidência
de correção monetária, pelo IPCA-E e de juros moratórios na forma
da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
No que se refere as custas processuais, delas está isento o INSS,
a teor do disposto na Lei nº 9.289/96 e do art. 8º, § 1º, da Lei nº
8.620/93.
A autarquia, 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 condenação, a serem calculados na forma da
Súmula 111 do E. STJ (parcelas devidas até a data desta sentença).
Inaplicável, à espécie, o reexame necessário, diante da exceção
inserta no inciso I do § 3º do art. 496 do CPC, que embora não se
esteja, na condenação, liquidado o valor do benefício vencido, este,
por sua natureza e pela data do termo inicial, não ultrapassará o
limite de 1.000 (mil) salários-mínimos.
A presente decisão serve de ofício que deverá ser encaminhado
à APS-ADJ/PVH para implantação do benefício no prazo máximo
de 30 dias.
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, intime-se a autarquia para,
querendo, apresentar execução inversa.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C.
Ariquemes, 27 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 : 7000190-53.2017.8.22.0002
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FLAIVETH DA CRUZ MAIA
Advogados do(a) AUTOR: BRIAN GRIEHL - RO261-B, REJANE
CORREA GRIEHL - RO0004095
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e
outros
Advogado do(a) RÉU:
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Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu representante legal, INTIMADA
da da perícia médica agendada para o dia 07/08/2018, às
16h45min, a ser realizada na Clínica Otorrino Med Center, situada
à Av. Jamari, Setor 01, nº 2901, Ariquemes-RO.
Ariquemes/RO, Segunda-feira, 30 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
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 0006293-69.2015.8.22.0002
Requerente: JEHANMERSON CARLOS GONCALVES
Advogado do(a) AUTOR: CORINA FERNANDES PEREIRA RO0002074
Requerido: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS
S.A. e outros
Advogados do(a) RÉU: JULIANO NICOLAU DE CASTRO
- SP0292121, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO
RODRIGUES - RJ0084676, GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte requerente, através de seu advogado, INTIMADA da
petição juntada aos autos para, querendo, se manifestar 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: 701403640.2017.8.22.0002
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Valor da Causa: R$ 11.244,00
Nome: KLEITON LEAL VIEIRA
Endereço: Rua Tinamu, 263, Jardim das Palmeiras, Ariquemes RO - CEP: 76876-638
Nome: ROGER LEAL VIEIRA
Endereço: Rua Tinamu, 263, Jardim das Palmeiras, Ariquemes RO - CEP: 76876-638
Nome: DIMAS LEAL VIEIRA
Endereço: Rua Tinamu, 263, Jardim das Palmeiras, Ariquemes
- RO - CEP: 76876-638 Endereço: Rua Tinamu, 263, Jardim das
Palmeiras, Ariquemes - RO - CEP: 76876-638
Advogados do(a) AUTOR: JOSE CARLOS FOGACA - RO0002960,
LUIZ EDUARDO FOGACA - RO0000876
Advogados do(a) AUTOR: JOSE CARLOS FOGACA - RO0002960,
LUIZ EDUARDO FOGACA - RO0000876
Advogados do(a) AUTOR: JOSE CARLOS FOGACA - RO0002960,
LUIZ EDUARDO FOGACA - RO0000876
Nome: JOSÉ DIMAS VIEIRA
Endereço: RUA MARGARIDA, 2863, ESQUINA COM A AV.
PRIMAVERA, CENTRO, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogados do(a) RÉU: SERGIO FERNANDO CESAR RO0007449, NATIANE CARVALHO DE BONFIM - RO0006933,
MAIELE ROGO MASCARO - RO0005122, DENIS AUGUSTO
MONTEIRO LOPES - RO0002433
Sentença
Vistos.
K.L.V, R.L.V e D.L.V neste ato representado por sua genitora
Keity Quadras Leal, propuseram ação de alimentos avoengos em
desfavor de José Dimas de Oliveira, alegando, em síntese, que
o genitor Rogério Rodrigues Vieira, não dispõe dos meios para
cumprir a responsabilidade de prestar alimentos. Sustenta os
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autores que necessitam que seja provido sua subsistência, diante
da dificuldade da mãe e guardiã, uma vez que estão residindo e
sob a dependência exclusiva da genitora. Com a inicial, juntou
documentos.
Citado, o requerido apresentou contestação, requerendo a
improcedência dos pedidos.
Em seguida, vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.
A prova produzida até o momento é suficiente para a análise do
mérito. Por isso, e em razão da desnecessidade da produção
de provas em audiência, julgo a lide antecipadamente conforme
previsão do art. 355, inciso I, Código de Processo Civil.
A existência de relação jurídica entre a criança e os requeridos
é inconteste e decorre da certidão de nascimento acostada aos
autos.
A necessidade alimentar dos menores é patente e presumida, em
razão da tenra idade. Mas, é preciso verificar em que condições
os avós são compelidos ao pagamento de alimentos em face dos
netos.
O art. 1.694, do Código Civil de 2002 prevê a possibilidade de
cobrança de alimentos entre parentes. É a hipótese legal que,
teoricamente, justificaria a cobrança. E se trata de obrigação
alimentar e não de dever. Ou seja, deve haver prova inconteste da
possibilidade de pagamento dos avós.
Também o art. 1.698, do Código Civil de 2002, prevê a obrigação
alimentar entre parentes, sendo os de grau imediato serão
chamados a responder, com a sucessão dos de grau posterior.
A jurisprudência está se pacificando no sentido de que a
responsabilidade dos avós, em prestarem alimentos para seus
netos, é subsidiária em relação aos pais. Ou seja, somente em
caso de absoluta impossibilidade dos pais prestarem alimentos,
estes deverão ser cobrados dos avós.
Percebo dos autos, conforme narrado pelos requerentes e
confirmado pelo requerido, que o genitor dos menores está em
tratamento em clinica particular de recuperação, impossibilitado de
cumprir com suas responsabilidades.
A jurisprudência está se pacificando no sentido de que a
responsabilidade dos avós, em prestarem alimentos para seus
netos, é subsidiária em relação aos pais. Ou seja, somente em
caso de absoluta impossibilidade dos pais prestarem alimentos,
estes deverão ser cobrados dos avós.
Portanto, tem-se que a obrigação primeira de alimentar os filhos
é dos pais e se projeta sobre os avós à falta daqueles parentes
próximos. Por falta dos pais entende-se não apenas a decorrente
de morte ou fuga para lugar desconhecido, mas também a
impossibilidade material dos ascendentes ou a omissão deles
quanto ao provimento das necessidades vitais dos filhos, que é o
caso.
Na hipótese, é inegável que o pai dos alimentandos não possui
condições no momento de prestar o indispensável auxílio
financeiro, deixando-os em desamparo absoluto, já que não há nos
autos qualquer prova de que o genitor cumpra com sua obrigação.
Por outro lado, a genitora vem arcando sozinha com o sustento da
filha, cuja a responsabilidade de sustento, como já mencionado,
também recai sobre o genitor.
Assim, considerando a necessidade dos autores, a impossibilidade
do genitor e as provas dos autos, a procedência dos alimentos
avoengos, no percentual de 50% (cinquenta por cento), é medida
que se impõe.
Ante o exposto e do mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, nos termos da Lei n. 5.478/68, a pretensão de K.L.V,
R.L.V e D.L.V, menor representada por sua genitora Keity Quadras
Leal,, para o fim de condenar os avô paterno José Dimas de
Oliveira ao pagamento de alimentos, no importe de 50% (cinquenta
por cento) do salário-mínimo vigente, mais complementação
com 50% de despesas médicas, farmacêuticas, de material e
fardamento escolar, mediante apresentação de receita médica
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e outros recibos. Os pagamentos deverão ser efetuados até o
dia10 de cada mês, mediante depósito em conta bancária a ser
informada pela representante da autora, valendo os comprovantes
de depósito como recibo de pagamento.
Pelo princípio da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento
de custas e honorários, estes que fixo em 10% do valor da causa,
com apoio no art. 85, §2º,do CPC.
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.
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.
Ciência ao Ministério Público.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C.
Ariquemes, 27 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: 700011174.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 79.960,47
Nome: BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço: Avenida Amazonas, 2356, Centro, Centro, Cacoal - RO
- CEP: 76963-792
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
Nome: COMAGNO DISTRIBUIDOR AUTO CENTER LTDA - ME
Endereço: Avenida Canaã, s/n, - até 1321 - lado ímpar, Áreas
Especiais, Ariquemes - RO - CEP: 76870-233
Nome: FRANCIELI NUNES SABINO
Endereço: Rua Euclides da Cunha, 3669, - de 3396/3397 a
3563/3564, Setor 06, Ariquemes - RO - CEP: 76873-652
Advogado do(a) EXECUTADO: DENIO FRANCO SILVA RO0004212
Advogado do(a) EXECUTADO: DENIO FRANCO SILVA RO0004212
Despacho
Vistos.
Realizadas novas diligências de buscas de endereço da parte
requerida, 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, 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

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

524

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, 27 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: 7005318-20.2018.8.22.0002
Requerente: T. C. L. A.
Advogado do(a) AUTOR: DIEGO RODRIGO RODRIGUES DE
PAULA - RO9507
Requerido: A. M. A.
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte Requerente, através de seu procurador, INTIMADA
por todo o teor da sentença ID n. 19680388.
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: 700599465.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 26.470,20
Nome: ULISES RAMOS DE OLIVEIRA
Endereço: LH B-90, LOTE 56, GLEBA 04, zona rural, Cujubim - RO
- CEP: 76864-000
Advogado do(a) AUTOR: MARCOS ROBERTO FACCIN RO0001453
Nome: BANCO ITAÚ
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 100,
Parque Jabaquara, São Paulo - SP - CEP: 04344-902
Nome: BANCO CETELEM S.A
Endereço: Alameda Rio Negro, 161, 17 ANDAR, Alphaville
Industrial, Barueri - SP - CEP: 06454-000
Advogado do(a) RÉU: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO
NETO - RJ060359
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Vistos.
1. Expeça-se ofício ao BANCO BRADESCO para que informe,
com os devidos comprovantes, no prazo de 15 dias, sob pena de
incorrer em crime de desobediência:
a) o titular da conta de n.º2023-0, da agência 5888-2, banco 237
(Id.19755733);
b) se as quantias de R$ 423,45, R$242,56 e R$3.308,07 foram
creditadas na referida conta, preferencialmente em 2016 (Id.
19755732/19755735 e 19755739);
c) comprovante de saque/pagamento, com assinatura e CPF de
quem procedeu levantamento do referido valor; e,
d) extrato do mês de Dezembro de 2016 da conta acima
mencionada;
e) informar se existe(IU) Ordem(ns) de Pagamento à Pessoa Física
em nome da parte autora ULISSES RAMOS DE OLIVEIRA (CPF:
191.544.615-53) e, caso positivo, trazer aos autos comprovante de
saque/pagamento, indicando assinatura e CPF de quem procedeu
o levantamento das ordens.
2. Instrua o referido ofício com cópia dos documentos de
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Id19755732/19755735 e 19755739.
3. Sobrevindo respostas, intimem-se o MP e as partes de seu teor,
para que manifestem o que entender de direito.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 27 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700128584.2018.8.22.0002
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Valor da Causa: R$ 18.708,94
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., CIDADE DE DEUS, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AC0004235
Nome: GEREMIAS CASSIMIRO DE CARVALHO
Endereço: Rua Canário, 1878, Setor 02, Ariquemes - RO - CEP:
76873-286
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
Vistos.
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. propôs AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO em desfavor de GEREMIAS CASSIMIRO
DE CARVALHO, alegando, em síntese, ter concedido a parte
requerida financiamento, para o qual, a título de garantia, alienoulhe fiduciariamente o veículo discriminado na inicial. Aduziu a parte
autora que, não obstante o cumprimento de sua parte na avença
e suas inúmeras insistências, a requerida quedou-se inadimplente
no pagamento das parcelas. Assim, nos moldes do Decreto-lei
n.º 911/69, postulou a busca e apreensão do bem alienado, em
caráter liminar, com seu depósito em favor do requerente, para que
depois de ultrapassado o prazo de purgação da mora, consolidese em seu favor o domínio e posse plenos e exclusivos do bem,
confirmando-o em sentença, com a condenação da requerida nas
cominações de estilo. Juntou documentos.
Deferida, em cognição sumária, a liminar de busca e apreensão.
Citada, a parte ré não apresentou contestação, deixando transcorrer
in albis o prazo para defesa.
O bem alienado foi apreendido e depositado (id 18237373 ).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Versam os autos sobre ação de busca e apreensão.
Do julgamento antecipado:
Ante a revelia, bem como em razão da natureza da demanda, que
não comporta dilação probatória, julgo antecipadamente esta lide,
na forma do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.
Devidamente citada, a parte ré deixou de contestar a ação, razão
pela qual deve ser aplicada a regra do artigo 344 do CPC.
Isso porque, o ponto deduzido pela parte se transforma em questão
controvertida com a resposta da parte requerida. No caso em
tela, com a revelia não há controvérsia a ser dirimida, devendo
ser admitidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
notadamente no que tange à existência do contrato com garantia
de alienação fiduciária, bem como o inadimplemento da parte
devedora aos termos da avença.
Do mérito:
A par disso, verifico que a relação jurídico-obrigacional firmada
entre as partes está perfeitamente demonstrada pelos documentos
que instruem a peça incoativa, dando conta da contratação de
financiamento para aquisição de bem com garantia fiduciária.
De outra parte, a mora está evidenciada pelo seu desinteresse
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em juízo e pela prévia constituição em mora. Por fim, esta
demanda objetiva a recuperação da posse direta da coisa alienada
fiduciariamente, não comportando outras discussões, naturalmente
reservadas à via processual própria.
Com efeito, nos termos do contrato firmado, o não pagamento das
prestações no seu vencimento implica no vencimento antecipado
da totalidade da dívida, obrigando o devedor a entregar o bem
alienado fiduciariamente.
Por outro lado, a parte ré alienou fiduciariamente o veículo indicado
na inicial, garantindo assim o contrato firmado. Com a alienação
fiduciária, deixou ela de ser proprietário do bem, transferindo o
domínio do mesmo a parte autora, ficando tão somente com a
posse direta do automóvel.
Assim, como não houve, no prazo previsto no art. 3º, § 2º, do
Decreto-lei nº 911/69, o depósito integral da dívida, conforme saldo
devedor indicado alhures, a procedência da ação é de rigor.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento no Decreto-lei nº 911/69,
JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial formulado por BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de GEREMIAS
CASSIMIRO DE CARVALHO, o que faço declarar rescindido
o contrato celebrado entre as partes e tornar definitiva a liminar
concedida à fl. 48, consolidando nas mãos do proprietário fiduciário
a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem denominado
“MARCA: FIAT, MODELO: PALIO FIRE WAY, ANO: 2015, COR:
BRANCA, PLACA: NCT9245, CHASSI: 9BD17144ZF7527610 “,
descrito na inicial e no auto de busca e apreensão.
Como corolário, EXTINGO a fase de conhecimento do processo,
com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Fica facultada a parte autora a venda do bem, na forma do artigo
3º, § 5º do Decreto-Lei nº 911/69.
Cumprindo ao disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, oficiese ao DETRAN, comunicando estar o autor autorizado a proceder
à transferência do veículo a terceiros que indicar.
Sucumbente, condeno a parte requerida no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que, segundo o
estabelecido no § 2º do artigo 85 do CPC, fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, atualizado desde a propositura da demanda.
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.
P.R.I. C.
Ariquemes, 28 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: 700935590.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 2.731,44
Nome: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: ANTONIO LUIZ DO AMARAL NETO
Endereço: Avenida Rio Branco, 3182, - de 3161/3162 a 3486/3487,
Jardim Jorge Teixeira, Ariquemes - RO - CEP: 76876-574
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
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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, 30 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: 700119054.2018.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40) DR
Valor da Causa: R$ 27.010,77
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) AUTOR: SELVA SIRIA SILVA CHAVES
GUIMARAES - RO0005007
Nome: C. F. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Endereço: Rua Pica Pau, Setor 01, Cujubim - RO - CEP: 76864-000
Nome: CLAUDEIR FAUSTINO DA SILVA
Endereço: Rua 15 de Outubro, 2437, Açougue Mineiro, Setor 01,
Campo Novo de Rondônia - RO - CEP: 76887-000
Nome: SONIA FERNANDES DA SILVA
Endereço: Rua 15 de Outubro, 2437, Setor 01, Campo Novo de
Rondônia - RO - CEP: 76887-000
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Vistos, etc.
Tendo em vista que a parte requerida não reside nesta Comarca,
deixo, por ora, de designar nova data para audiência de tentativa
de conciliação.
Considerando que o endereço localizado na diligência junto ao

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

526

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: 498.115.762-20
Nome Completo: CLAUDEIR FAUSTINO DA SILVA
Nome da Mãe: MARIA RAMOS DA SILVA
Data de Nascimento: 22/09/1968
Título de Eleitor: 0004929262380
Endereço: AV 15 DE OUTUBRO 791 SETOR 01
CEP: 76887-000
Municipio: CAMPO NOVO DE RONDONIA
UF: RO
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 30 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: 700639620.2016.8.22.0002
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Valor da Causa: R$ 9.300,24
Nome: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS
Endereço: SHN Quadra 1 Bloco E, S/N, Cj. A Bloco E, Sala 1101,
Asa Norte, Brasília - DF - CEP: 70701-050
Advogado do(a) AUTOR: ALBERTO BRANCO JUNIOR SP0086475
Nome: DJAIR CORREA PINTO
Endereço: Rua Cardeal, 1321, Setor 02, Ariquemes - RO - CEP:
76873-110
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Vistos.
Tratam-se os autos de Embargos de Declaração. Inequívoca a
existência de erro material constante do dispositivo da sentença
deId.18721168
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:
“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no Decreto-lei nº 911/69,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por CAIXA
CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
contra RENAN GARBINATO, o que faço para rescindir o contrato
celebrado entre as partes e tornar definitiva a liminar concedida à
fl. 59, consolidando nas mãos do proprietário fiduciário a posse e a
propriedade plena e exclusiva do bem descrito na inicial e no auto
de busca e apreensão de fl. 101. ”
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, 28 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
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Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700931426.2018.8.22.0002
Classe: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
Valor da Causa: R$ 954,00
Nome: SILVANA TORCHELSEN BUTTOW
Endereço: RUA AFONSO PENA, S/N, SETOR 07, Buritis - RO CEP: 76880-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Decisão
Vistos.
Redistribua-se a 1ª Vara Criminal, uma vez que a matéria sob
apreciação é regulamentada pelo Código Penal.
Cumpra-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 30 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: 700700481.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 18.740,00
Nome: ROSINETE SOARES HAIDMANN
Endereço: RUA MARACATIAIA, 2035, SETOR 04, Campo Novo de
Rondônia - RO - CEP: 76887-000
Advogado do(a) AUTOR: DEBORA APARECIDA MARQUES DE
ALBUQUERQUE - RO0004988
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-036
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
Vistos.
ROSINETE SOARES HAIDMANN ajuizou a presente AÇÃO DE
AMPARO ASSISTENCIAL – LOAS em desfavor do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à concessão
do benefício de um salário-mínimo mensal, nos termos da Lei
8.742/93. Alegou a parte autora, em suma, padecer de moléstia
que a torna incapaz de trabalhar e de participar da vida social. Com
esses argumentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela
e, ao final, a concessão do benefício assistencial ao deficiente. A
inicial veio instruída de documentos.
A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida.
Citada, a autarquia federal ré apresentou contestação. No mérito,
requereu a improcedência do pedido, por não preencher os
requisitos mínimos estabelecidos na lei, qual seja, a incapacidade
e a renda per capita da família igual ou inferior a 1/4 do saláriomínimo. Juntou quesitos.
Relatório de Estudo Social coligido ao Id. 14787568, atestando a
condição de miserabilidade da parte autora.
Houve Réplica.
Sobreveio Laudo Pericial, acerca do qual as partes se manifestaram.
Vieram-me os autos conclusos.
É, em essência, o relatório. Fundamento e DECIDO.
Trata-se de ação de amparo assistencial visando a concessão do
benefício de um salário-mínimo, com fundamento na Lei 8.742/93.
Do Julgamento Antecipado:
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Profiro o julgamento imediato da lide, nos exatos termos do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria
versada nos autos, embora seja de fato e de direito, não depende
da produção de quaisquer outras provas, além daquelas já
acostadas ao feito.
Do mérito:
A matéria tratada nesta ação está assim disciplinada na Constituição
Federal:
Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por
objetivos:
[…]
V - a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família, conforme dispuser a lei.
O tema versado também foi regulado pela Lei 8.742, de 08.12.93,
artigo 20, §§§ 1°, 2° e 3°:
Art. 20 O benefício da prestação continuada é a garantia de l (um)
salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao
idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família.
§1°- Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como família
o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei n° 8.213, de 24
de julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto.
§2° - Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora
de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e
para o trabalho (grifo nosso).
§3° - Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa
portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo.
Como se pode ver, o amparo social é um benefício de prestação
continuada, previsto para os idosos ou deficientes que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção, ou de tê-la
provida por sua família. O direito ao referido benefício independe
de contribuições para a Seguridade Social (artigo 17 do Decreto
n° 1.744/95), tem fundamento constitucional (artigo 203, V, da
Constituição da República), em Lei ordinária (Lei n° 8.742/93) e é
regulamentada através do Decreto n° 1.744/95.
O artigo 20 da Lei nº 8.742/93 estabelece que para efeito da
concessão do benefício pretendido, a pessoa portadora de
deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para
o trabalho, pertencente à família cuja renda mensal, por cabeça,
seja inferior a 1/4 do salário mínimo.
A parte autora comprovou de forma cumulativa o preenchimento
dos requisitos para a concessão do benefício.
O estudo social foi realizado na residência da parte requerente,
com o qual residem outras quatro pessoas, oportunidade em que
se aferiu que aquele núcleo familiar não possui qualquer tipo de
renda. Assim, concluiu a assistente que a situação econômica da
parte autora é precária, não possuindo meios de prover sua própria
subsistência.
Por sua vez, o laudo médico realizado (id XXX) constatou que a
parte autora é portadora de:
“Trata-se de poliartrite nodosa de Heberden + depressão +
fibromialgia (com dor intensa e generalizada) + diabetes + síndrome
do túnel do carpo (de trato cirúrgico).”
Como se pode observar, concluiu o perito pela incapacidade total e
temporária da parte requerente.
Ressalte-se que o caráter temporário da deficiência não obsta a
concessão do benefício assistencial, em razão da determinação
legal de revisão bianual das condições que deram origem ao
benefício, a teor do que dispõe o artigo 21 da Lei nº 8.742/93.
Conforme demonstrado, a parte autora enfrenta situação de
vulnerabilidade social, e incapacidade total para o trabalho. Aliada
a essas condições e corroborando com a idade avançada e o
mercado de trabalho competitivo, dificilmente a autora conseguirá
trabalho formal, haja vista, que sempre laborou de forma braçal.
Logo, é de se concluir que a parte requerente faz jus ao recebimento

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

do amparo assistencial, uma vez que preenchidos de forma
cumulativa os requisitos legais.
No tocante aos juros de mora e correção monetária das parcelas
vencidas, de rigor a adoção do entendimento firmado pelo Pleno do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento do RE
870947, aos 20/09/2017. Nos termos do V. Acórdão:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica
em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao
ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E
desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº
11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, 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. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 20.9.2017”.
Assim, as parcelas vencidas deverão ser acrescidas de correção
monetária, pelo IPCA-E e de juros moratórios na forma da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
ANTE O EXPOSTO e, considerando tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por ROSINETE
SOARES HAIDMANN contra o INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, o que faço para CONDENAR a autarquia
ré a CONCEDER ao autor o benefício de amparo social, devendo,
portanto, efetuar, desde o requerimento administrativo (24/10/2016
– id. 11081943, observada a prescrição quinquenal), o pagamento
de um salário-mínimo mensal a parte autora, nos termos do artigo
203, inciso V, da Constituição Federal e artigo 20 e §§§ da Lei
8.742/93.
As prestações em atraso não abarcadas pela prescrição
quinquenal deverão ser pagas de uma só vez, com incidência
de juros e correção monetária, observados os parâmetros da
fundamentação. As parcelas vencidas deverão ser acrescidas de
correção monetária, pelo IPCA-E e de juros moratórios na forma da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
No que se refere as custas processuais, delas está isento o INSS,
a teor do disposto na Lei nº 9.289/96 e do art. 8º, § 1º, da Lei nº
8.620/93.
A autarquia, por fim, arcará com honorários advocatícios da parte
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autora que arbitro, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em 10%
sobre o valor da condenação, a serem calculados na forma da
Súmula 111 do E. STJ (parcelas devidas até a data desta sentença).
Em se tratando de benefício de caráter alimentar defiro,
excepcionalmente, tutela de urgência de natureza satisfativa para
determinar a implantação do benefício ora concedido, no prazo
de 30 (trinta) dias a partir desta sentença, independentemente do
trânsito em julgado, ficando para a fase de liquidação a apuração
e execução das prestações vencidas (Precedente: TRF 3ª Região,
Apelação Cível 603314 SP, 7ª Turma, Rel. Juiz Walter do Amaral,
DJF3 10/09/2008 e Apelação Cível 652635 SP, 7ª Turma, Rel. Juiz
Walter do Amaral, DJU 14/12/2007).
Observo, nesse ponto, que medida é possível em qualquer
procedimento e em qualquer fase processual, desde que
preenchidos os requisitos legais (artigo 300, CPC). No caso em tela,
a probabilidade do direito ficou demonstrada pelo acolhimento do
pedido inicial, ao passo que o perigo de dano decorre da natureza
alimentar da prestação, de modo que as necessidades vitais da
parte autora poderão sofrer sérios riscos caso seja obrigada a
guardar a definitividade da tutela jurisdicional, que, como sabido,
pode alongar-se por anos.
Finalmente, anoto que a medida é reversível, uma vez que possível
ao INSS buscar indenização nos mesmos autos, caso revogada ao
final (artigo 302, CPC).
Oficie-se ao INSS (via APS-ADJ/PVH) para que implante o
benefício ora concedido, nos termos retro determinados.
Deixo de submeter esta decisão ao reexame obrigatório, com
fundamento no artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo
Civil.
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, 28 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: 700048442.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 10.560,00
Nome: MAGNOLIA FERREIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua Andorinhas, 1610, Setor 02, Ariquemes - RO - CEP:
76900-000
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO
FERREIRA - RO0004466
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Vistos.
Considerando o teor do aresto retro, oficie-se ao INSS (via APSADJ/PVH), COM URGÊNCIA, para que implante o benefício
concedido, no prazo de 30 dias, sob pena de arbitramento de
multa diária, no importe de R$100,00 (cem reais) até o limite de
R$5.000,00 (cinco mil reais).
Encaminhe-se no expediente cópia dos documentos pessoais da
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parte autora e da decisão que concedeu o benefício (id. 17784406).
1. Após implantado o benefício, e com o intuito de melhor atender ao
princípio da duração razoável do processo, possibilito à autarquia
requerida dar início a EXECUÇÃO INVERTIDA.
Para tanto, intime-se o devedor INSS para apresentar, via PJE,
no prazo de 15 dias, a conta de liquidação do crédito que entende
devido.
2. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar quanto
a execução invertida apresentada pelo requerido.
2.1 CONCORDANDO com os cálculos apresentados pelo INSS,
expeça-se o necessário para o pagamento (RPV/Precatório), sem
necessidade de retorno dos autos à conclusão.
2.1.1 Com a informação de pagamento, desde já autorizo a
expedição de alvará para levantamento do valor a ser depositado
nos autos, devendo ser expedido em nome do(a) exequente e de
seu(ua) patrono(a), respectivamente, quanto ao saldo devedor e
honorários advocatícios.
2.2 NÃO concordando a parte autora com os cálculos apresentados,
remetam-se os autos à contadoria do juízo para apuração do valor
devido.
3. Na sequência, às partes para manifestação.
4. Em seguida, tornem-me conclusos.
Após, cumprido todos os atos, arquivem-se com as baixas
necessárias.
Intimem-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 27 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701001521.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 14.055,00
Nome: CREMILDA AUGUSTINHA SOARES DE LAIA
Endereço: Linha C-60, lote 16, Linha C-60, Lote 55, Gleba 16, Rio
Crespo - RO - CEP: 76863-000
Advogado do(a) AUTOR: RENATO SANTOS CORDEIRO RO0003779
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
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
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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, 27 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: 700523283.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DR
Valor da Causa: R$ 45.063,37
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., 01, Rua Benedito Américo de
Oliveira, s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado
do(a)
EXEQUENTE:
ACACIO
FERNANDES
ROBOREDO - SP0089774
Nome: E. G. ARAUJO - ME
Endereço: Rua Passo Preto, 3099, Setor 02, Cujubim - RO - CEP:
76864-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Vistos.
Realizadas novas diligências de buscas de endereço da parte
requerida, atesto que não houve mudanças quanto aos endereços
já informados em oportunidade anterior.
Assim, esgotadas as diligências na busca de endereço e
localização da parte ré, 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, 30 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: 700930564.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 13.356,00
Nome: JACIRA APARECIDA DE ANDRADE
Endereço: TB20, s/n, Setor chacareiro, Zona rural, LC80, Alto
Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225, VIVIANE MATOS TRICHES - RO0004695
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Vistos.
Defiro, por ora, a gratuidade postulada.
JACIRA APARECIDA DE ANDRADE ingressou com a presente ação
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS, objetivando a concessão de benefício previdenciário.
Em razão do indeferimento administrativo e como o réu não
está comparecendo nas audiências designadas pelo juízo sob a
justificativa do reduzido quadro de procuradores, vislumbro que
não terá interesse na composição antes da instrução processual,
que será tentada caso sinalize em sua resposta, mas que nessa
fase preliminar serviria apenas como obstáculo à tempestiva e
razoável duração do processo.
Dessa forma, cite-se o réu para, querendo, CONTESTAR o pedido
nos termos do art. 183 do CPC, bem como juntar aos autos cópia
do processo administrativo, conforme pontuado na Recomendação
Conjunta n. 1, de 15/12/2015 do CNJ.
Com a contestação, caso sejam alegadas quaisquer das hipóteses
previstas no art. 337 do CPC e/ou proposta de acordo, intime-se o
autor para manifestar em RÉPLICA no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo apresentar prova quanto aos fatos alegados.
Após, tendo em vista a existência de interesse de pessoa idosa,
abra-se vista ao Ministério Público para requerer o que entender
de direito, nos termos do art. 74 da Lei. 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso).
Em seguida, tornem conclusos para saneamento, nos termos do
art. 347 do CPC.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 28 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: 700506214.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 14.057,40
Nome: VALDECIR SPADOTTO
Endereço: av Cujubim, 2302, fundos, setor 04, 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: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
Despacho
Vistos.
Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar
nos autos o depósito do importe remanescente, conforme cálculo
apresentado pelo exequente (ID Num.19731630).
Em não havendo manifestação do executado, intime-se o credor
para atualização do cálculo, bem como requerer o que entender
de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, voltando os autos conclusos
em seguida.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 30 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
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Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700488346.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 12.402,00
Nome: ILDA DA SILVA
Endereço: Rua Macaúbas, 4466, - de 4816/4817 a 4946/4947,
Setor 09, Ariquemes - RO - CEP: 76876-312
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225, VIVIANE MATOS TRICHES - RO0004695
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-036
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-036
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Vistos.
1. Atento a Portaria Conjunta n. 01/2018 dos Gabinetes Cíveis da
Comarca de Ariquemes, de 02/05/2018, bem como considerando que
se trata de ação cujo benefício que se pleiteia exige conhecimento
técnico específico, a fim de confirmar a condição do(a) autor(a),
ante a imprescindibilidade da prova pericial, nomeio, para funcionar
como perito do juízo, a médica Simone Townes de Castro CRM
2974 (telefone (69) 98404-6943, e-mail simonitownes@hotmail.
com), na função de perito nestes autos, que deverá designar data,
horário e local para realização da perícia.
Informe ao expert nomeado que o pagamento dos honorários
periciais só se dará após o término do prazo para que as partes se
manifestem sobre o laudo; havendo solicitação de esclarecimentos
por escrito ou em audiência, depois de prestados. O valor dos
honorários periciais serão de R$400,00, conforme previsão da
alínea “a” do item I da Portaria em referência.
Observando o princípio da carga dinâmica da prova, segundo o
qual, o ônus de provar deve ser imposto àquele que estiver apto
fazê-lo, independentemente de ser autor ou réu, os honorários
periciais deverão ser pagos pelo INSS.
1.1 Intime-se a parte autora, bem com o INSS para, em querendo,
apresentem quesitos complementares aos da Recomendação
Conjunta 1 de 15/12/2015 do CNJ, infratranscritos, no prazo de 05
dias, indicando assistente técnico.
1.2 A parte autora deverá comparecer à perícia munida de exames,
laudos médicos.
1.3 O laudo deverá ser apresentado em Juízo em 30 (trinta) dias, a
contar do início da perícia.
1.4 Com a entrega do laudo pericial, intimem-se as partes de seu
teor.
1.5 Em seguida, promova a inclusão do pagamento dos honorários
periciais, junto ao sistema da Justiça Federal.
2. Após, tornem conclusos.
Expeça-se e pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 28 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
I - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
f) Experiência laboral anterior
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
II- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
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SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido?
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho?
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária?
Parcial ou total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia?
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando
os elementos para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas
em caso afirmativo.
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: 700274458.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 67.464,00
Nome: WALCILENE MARIA SILVA
Endereço: linha C-100, lote 69-A, gleba 66, travessão B-10, LOTE
69-A, ZONA RURAL, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogados do(a) AUTOR: VALDECIR BATISTA - RO0004271,
SONIA SANTUZZI ZUCCOLOTTO BATISTA - RO8728
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-036
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Vistos.
Providencia, a escrivinia, a alteração da classe processual que
passe a constar como cumprimento de sentença.
Considerando o teor do aresto retro, oficie-se ao INSS (via APS-
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ADJ/PVH), COM URGÊNCIA, para que implante o benefício
concedido, no prazo de 30 dias, sob pena de arbitramento de
multa diária, no importe de R$100,00 (cem reais) até o limite de
R$5.000,00 (cinco mil reais).
1. Considerando a apresentação dos cálculos pelo(a) exequente,
intime-se o executado para se manifestar, podendo IMPUGNAR a
execução, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 1-B da Lei n. 9494/97
c/c o artigo 535 do CPC).
2. Se não o fizer, desde já fixo honorários na fase de cumprimento
de sentença em 10% (cabendo ao patrono apresentar planilha
incluindo os honorários), bem como determino seja expedido
ofício requisitório de pagamento/solicitação de Precatório ao órgão
competente, referente aos valores apresentados.
3. Havendo impugnação, intime-se o(a) exequente para se
manifestar no prazo legal.
3.1 CONCORDANDO com os cálculos apresentados pelo INSS,
expeça-se o necessário para o pagamento (RPV/Precatório), sem
necessidade de retorno dos autos à conclusão.
3.1.1 Com a informação de pagamento, desde já autorizo a
expedição de alvará para levantamento do valor a ser depositado
nos autos, devendo ser expedido em nome do(a) exequente e de
seu(ua) patrono(a), respectivamente, quanto ao saldo devedor e
honorários advocatícios.
3.2 NÃO concordando a parte exequente com os cálculos
apresentados, remetam-se os autos à contadoria do juízo para
apuração do valor devido.
3.2.1 Na sequência, às partes para manifestação.
3.2.2 Em seguida, tornem-me conclusos.
Após, cumprido todos os atos, arquivem-se com as baixas
necessárias.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 27 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700933502.2018.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
Valor da Causa: R$ 1.271,52
Nome: UBIRAJARA IND E COM DE PRODUTOS NATURAIS
LTDA - ME
Endereço: Avenida Brasil, 4327, - de 4161/4162 ao fim, Habitar
Brasil, Ji-Paraná - RO - CEP: 76909-899
Advogados do(a) AUTOR: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE
ALMEIDA - RO0005174, ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA
- RO0007495, EVELYN NARYHAN MENDONCA SANCHES RO9027
Nome: SUPERMERCADO BARRA GRANDE LTDA - EPP
Endereço: AC Alto Paraíso, 3800, Avenida Jorge Teixeira 3628,
Centro, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Vistos.
Intime-se a parte autora para coligir aos autos o comprovante das
custas processuais iniciais, atendendo ao disposto no art. 12, I e
§1º do Regimento de Custas Judiciais TJRO (Lei 3.896/16), ou
comprovar eventual hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob
pena de indeferimento.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 28 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
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Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700544385.2018.8.22.0002
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Valor da Causa: R$ 29.587,78
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 - AC0004235
Nome: CLAUDIO OLIVEIRA
Endereço: Avenida dos Diamantes, 1054, Tel. 99967-1563, Parque
das Gemas, Ariquemes - RO - CEP: 76875-886
Advogados do(a) RÉU: MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA RO0004476, NILTOM EDGARD MATTOS MARENA - RO000361B,
DENIO FRANCO SILVA - RO0004212
Sentença
Vistos.
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. propôs AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de CLAUDIO
OLIVEIRA, alegando, em síntese, ter concedido a parte requerida
financiamento, para o qual, a título de garantia, alienou-lhe
fiduciariamente o veículo discriminado na inicial. Aduziu a parte
autora que, não obstante o cumprimento de sua parte na avença
e suas inúmeras insistências, a requerida quedou-se inadimplente
no pagamento das parcelas. Assim, nos moldes do Decreto-lei
n.º 911/69, postulou a busca e apreensão do bem alienado, em
caráter liminar, com seu depósito em favor do requerente, para que
depois de ultrapassado o prazo de purgação da mora, consolidese em seu favor o domínio e posse plenos e exclusivos do bem,
confirmando-o em sentença, com a condenação da requerida nas
cominações de estilo. Juntou documentos.
Deferida, em cognição sumária, a liminar de busca e apreensão.
O requerido devidamente citado, apresentou contestação
pugnando, pela purgação da mora em razão do pagamento
das parcelas vencidas. Juntou comprovante de pagamento das
parcelas vencidas.
O requerente apresentou impugnação os valores pagos. Requer
procedência da ação, em razão da mora somente ter sido paga
parcialmente.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Versam os autos sobre ação de busca e apreensão.
Do julgamento antecipado:
Peticionou o devedor fiduciário pela purgação da mora ante
o pagamento das prestações vencidas, juntando aos autos o
respectivo comprovante de pagamento.
Uma vez comprovada a mora, poderá o credor fiduciário requerer
a busca e apreensão do bem dado em garantia, hipótese em que a
propriedade e a posse plena do bem serão consolidadas nas mãos
dele caso, após cinco dias da execução da liminar, o devedor não
pague a integralidade da dívida pendente.
É o que dispõe o art. 3º do Decreto-Lei 911/69:
Art. 3º O Proprietário Fiduciário ou credor poderá requerer contra
o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que
comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do
bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições
competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de
registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele
indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados
pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será
restituído livre do ônus.
A partir do entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça
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(REsp n. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014), não há mais como
defender que o pagamento apto a elidir os efeitos da mora se
restringe apenas às parcelas vencidas, uma vez que, conforme art.
2.º, § 3º, do diploma em epígrafe, o inadimplemento de alguma das
parcelas faculta ao credor considerar, de pleno direito, vencidas
todas as demais prestações.
Art. 2.º: § 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais
garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou
convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento
da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas
todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou
notificação judicial ou extrajudicial.
Ressalte-se o posicionamento do egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA
E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA
(PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). 1) A atual redação do art.
3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a purgação
da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado
fiduciariamente. 2) Somente se o devedor fiduciante pagar a
integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução
da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade
fiduciária. 3) A entrega do bem livre do ônus da propriedade
fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo
as parcelas vencidas, vincendas e encargos. 4) Inexistência de
violação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 5)
Recurso especial provido. EMEN:(RESP 201102458283, MARCO
BUZZI, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:18/06/2013 ..DTPB:.)
EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA
INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI N. 911/1969,
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. A jurisprudência da Segunda Seção, no
julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria
do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de
que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da
integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1494688 PE 2014/0291493-1; T3 - TERCEIRA TURMA; Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julg. 2 de Junho de 2015;
Pub. DJe 16/06/2015)
Ante o exposto, o depósito feito a menor, pelo requerido, não
caracterizou purga da mora, eis que inferior à soma das parcelas
vencidas e vincendas.
Assim, como não houve, no prazo previsto no art. 3º, § 2º, do
Decreto-lei nº 911/69, o depósito integral da dívida, conforme saldo
devedor indicado alhures, a procedência da ação é de rigor.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento no Decreto-lei nº 911/69,
JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial formulado por BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de CLAUDIO
OLIVEIRA, o que faço declarar rescindido o contrato celebrado
entre as partes e tornar definitiva a liminar concedida, consolidando
nas mãos do proprietário fiduciário a posse e a propriedade plena
e exclusiva do bem denominado “ veículo MARCA: CHEVROLET;
MODELO: S10 EXECUTIVE D; 4X4; ANO: 2009; COR: PRATA;
PLACA: NCN7070; CHASSI: 9BG138KJ09C415852, com as
observações descritas no auto de penhora e fotos anexas”, descrito
na inicial e no auto de busca e apreensão de Id.19710405.
Como corolário, EXTINGO a fase de conhecimento do processo,
com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Fica facultada a parte autora a venda do bem, na forma do artigo
3º, § 5º do Decreto-Lei nº 911/69.
Promovo, nesta oportunidade, a liberação junto ao RENAJUD.
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Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará judicial em nome
do devedor fiduciário para levantamento dos valores por este
depositado nos autos.
Cumprindo ao disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, oficiese ao DETRAN, comunicando estar o autor autorizado a proceder
à transferência do veículo a terceiros que indicar.
Sucumbente, condeno a parte requerida no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que, segundo o
estabelecido no § 2º do artigo 85 do CPC, fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, atualizado desde a propositura da demanda.
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.
P.R.I. C.
Ariquemes, 28 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 : 7013440-56.2017.8.22.0002
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Advogado do(a) AUTOR: SELVA SIRIA SILVA CHAVES
GUIMARAES - RO0005007
RÉU: ELIZETH GOMES CONFECCOES - ME e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: AMAURI LUIZ DE SOUZA - RO0001301
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: 701487395.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 11.244,00
Nome: EDINALDO DA SILVA
Endereço: RO 205, Km 44, Lote 24, Gleba 08, s/n, Zona Rural,
Cujubim - RO - CEP: 76864-000
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL BURG - RO0004304
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-036
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
Vistos.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por EDINALDO DA SILVA
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
– INSS, pleiteando a concessão do benefício previdenciário
auxílio-doença, e, constatada a plena incapacidade para o labor,
aposentadoria por invalidez. Alegou, a parte autora, em síntese,
estar acometida de doença incapacitante, tornando-se inapta para
qualquer trabalho. A exordial veio instruída de documentos.
Deferida a liminar.
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Sobreveio laudo pericial (id.).
Devidamente citada, a autarquia ré apresentou contestação,
sustentando, em suma, que a parte autora não preenche os
requisitos legais para a concessão do benefício pretendido,
sobretudo a incapacidade alegada. Juntou documentos.
Houve réplica.
Vieram-me os autos conclusos.
É, em essência, o relatório. Fundamento e DECIDO.
Cuida-se de ação previdenciária em que se objetiva a concessão
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
Do Julgamento Antecipado:
Profiro o julgamento imediato da lide, nos exatos termos do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria
versada nos autos, embora seja de fato e de direito, não depende
da produção de quaisquer outras provas, além daquelas já
acostadas ao feito.
Do mérito:
De início, anoto que o pedido foi formulado para que seja o instituto
réu condenado à concessão de aposentadoria por invalidez ao
final.
Pois bem.
Consoante o artigo 59 da Lei 8.213/91, o auxílio-doença é devido
ao segurado que, havendo cumprido o período de carência, salvo
as exceções legalmente previstas, ficar incapacitado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze)
dias consecutivos.
De outro giro, a aposentadoria por invalidez será concedida ao
segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, a carência
exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para
o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe
paga enquanto permanecer nesta condição, nos termos do 42 da
Lei de Benefícios da Previdência Social.
Pressuposto para a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria
por invalidez, é a existência de incapacidade (temporária ou total)
para o trabalho.
Destarte, a concessão de benefícios por incapacidade pressupõe a
demonstração dos seguintes requisitos: a) a qualidade de segurado;
b) cumprimento do prazo de carência de 12 (doze) contribuições
mensais (quando exigível); c) incapacidade para o trabalho de
caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária
(auxílio-doença) ou a redução permanente da capacidade laboral
em razão de acidente de qualquer natureza (auxílio-acidente).
Nas ações em que se objetiva a concessão de benefício
previdenciário por incapacidade ou redução da capacidade, o
julgador firma seu convencimento, de regra, através da prova
pericial (TRF4ª, AC n.º 0009064-12.2010.404.9999/RS; Des.
Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira; DJ de 27.8.2010).
Outro não é – no ponto – o entendimento da doutrina (“Direito
Processual Previdenciário”, José Antônio Savaris, 03ª ed., Juruá,
2011, p. 239).
Na hipótese em deslinde, o expert consignou (Laudo Pericial - id
18504219) a incapacidade parcial e permanente da parte autora.
Concluiu, o perito judicial, que a parte autora é portadora de:
“Trata-se de sequela de impacto de alta energia compatível
com o acidente narrado com fratura da bacia com disjunção
das sínfise púbica e abertura da articulação sacro-ilíaca direita
como hemiascenção deste lado, tratado conservadoramente
(repouso e medicamento) e evoluiu com processo degenerativo e
encurtamento do MID e consequente dor crônica incapacitante +
diabetes. Ao exame clínico diminuição dos movimentos habituais
do quadril direito e hipotrofismo muscular generalizado de todo o
MID, marcha claudicante a direta. Não há indicação de tratamento
cirúrgico. Refere diabetes de difícil controle e diminuição da
acuidade visual a esquerda em fase de investigação diagnóstica.
O caso é de incapacidade que foi total e temporária e, após o
tratamento, se tornou parcial e definitiva. Não pode definitivamente
exercer atividades braçais, incluindo a habitual. ”.
O quadro é moderado, irreversível, e espelha invalidez definitiva.
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A conclusão pericial não foi infirmada por qualquer outro elemento
de convicção de cunho científico, razão pela qual deve prevalecer.
Reza o artigo 42 da Lei 8.213/91:
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
nesta condição.
Vale a observação de Sebastião José Pena Filho, no sentido de
que:
“aquele que ingressa com uma ação previdenciária nestes casos,
quer ver declarada a sua incapacidade e condenada a AutarquiaRé ao pagamento do seguro correspondente à contingência social
sofrida. Donde decorre:
a) caso a perícia oficial constate que a incapacidade torna o
segurado insuscetível de reabilitação, o benefício próprio é a
aposentadoria por invalidez;
b) caso a perícia oficial constate que a incapacidade não torna
o segurado insuscetível de reabilitação, mas o impossibilita de
manter-se, o benefício é o auxílio-doença; ou
c) caso a perícia oficial constate que a incapacidade não impossibilita
o segurado de manter-se, não há ocorrência da contingência
incapacidade, não sendo devido o auxílio-doença nem menos a
aposentadoria” (Jus Navigandi, Teresina, a. 5, n. 51, out. 2001).
A hipótese dos autos encarta-se na alínea “a”, pois, segundo o
laudo, a incapacidade da parte requerente é total e permanente.
O Senhor perito judicial afirmou que a incapacidade teve início no
ano de 2016.
Os documentos constantes dos autos comprovam a efetiva
condição de segurado da parte requerente. Quanto a data
de início do benefício, tendo em vista que o INSS indeferiu o
pedido administrativo realizado no dia 07/06/2017 (fl. 15127206),
reconheço essa data como o termo inicial.
No tocante aos juros de mora e correção monetária das parcelas
vencidas, de rigor a adoção do entendimento firmado pelo Pleno do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento do RE
870947, aos 20/09/2017. Nos termos do V. Acórdão:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica
em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao
ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E
desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº
11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, 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
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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. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 20.9.2017”.
Assim, as parcelas vencidas deverão ser acrescidas de correção
monetária, pelo IPCA-E e de juros moratórios na forma da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
POSTO ISTO e por tudo o mais que consta dos autos, confirmo a
antecipação de tutela e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida em juízo pela parte autora, para o efeito de
CONDENAR Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a conceder
o benefício de aposentadoria por invalidez, no valor a ser liquidado
nos termos do art. 34 e seguintes da lei 8.213/91, desde a negativa
administrativa (07/06/2017 - id 15127206).
Os atrasados deverão ser pagos em parcela única, com a incidência
de correção monetária, pelo IPCA-E e de juros moratórios na forma
da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
No que se refere as custas processuais, delas está isento o INSS,
a teor do disposto na Lei nº 9.289/96 e do art. 8º, § 1º, da Lei nº
8.620/93.
A autarquia, 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 condenação, a serem calculados na forma da
Súmula 111 do E. STJ (parcelas devidas até a data desta sentença).
Inaplicável, à espécie, o reexame necessário, diante da exceção
inserta no inciso I do § 3º do art. 496 do CPC, que embora não se
esteja, na condenação, liquidado o valor do benefício vencido, este,
por sua natureza e pela data do termo inicial, não ultrapassará o
limite de 1.000 (mil) salários-mínimos.
A presente decisão serve de ofício que deverá ser encaminhado
à APS-ADJ/PVH para implantação do benefício no prazo máximo
de 30 dias.
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, intime-se a autarquia para,
querendo, apresentar execução inversa.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C.
Ariquemes, 28 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: 700734629.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 13.200,00
Nome: JOAO ALVES MACEDO MARQUES
Endereço: AC Ariquemes, Linha C 50 KM 02 BR 421, Setor
Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) AUTOR: ELIEL LENI MESTRINER BARBOSA RO0005970
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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Endereço: CDD Porto Velho Centro, 2794, Rua jose de Alencar,
Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-972
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Vistos.
Providencia, a escrivinia, a alteração da classe processual que
passe a constar como cumprimento de sentença.
Considerando o teor do aresto retro, oficie-se ao INSS (via APSADJ/PVH), COM URGÊNCIA, para que implante o benefício
concedido, no prazo de 30 dias, sob pena de arbitramento de
multa diária, no importe de R$100,00 (cem reais) até o limite de
R$5.000,00 (cinco mil reais).
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.
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.
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, 27 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito

4ª VARA CÍVEL
4º Cartório Cível
COMARCA DE ARIQUEMES
4ª Vara Cível
Juiz de Direito: Edilson Neuhaus
Escrivã Judicial : Ivanilda Maria dos Santos
e-mail: aqs4civel@tj.ro.gov.br
Proc.: 0011915-03.2013.8.22.0002
Ação:Desapropriação
Requerente:Canaã Geração de Energia Sa Antiga Mega Energia e
Investimentos e Participações S.a
Advogado:Erika Camargo Gerhardt (RO 1911), Richard Campanari
(OAB/RO 2889), Luiz Felipe da Silva Andrade (OAB/RO 6175)
Requerido:Ademar Primaz
Advogado:Guacyara Monteiro Santos (OAB/PR 59.597), Luiz Paulo
Mozzer (OAB/PR 59.598)
Fica a parte requerida, por via de seu patrono, intimada a manifestar
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acerca da execução do julgado, tendo em vista que há depósito
pendente nos autos, no valor de R$ 532,00 referente à depósito
efetuado pela autora quando da propositura da ação.
Considerando que o processo será arquivado e o valor deve ser
levantado, decorrido o prazo de 5 dias, sem manifestação, o valor
será devolvido à requerente.
Proc.: 0012591-48.2013.8.22.0002
Ação:Desapropriação
Requerente:Canaã Geração de Energia Sa Antiga Mega Energia e
Investimentos e Participações S.a
Advogado:Richard Campanari (OAB/RO 2889), Erika Camargo
Gerhardt (RO 1911), Luiz Felipe da Silva Andrade (OAB/RO 6175)
Requerido:Luiz Inácio dos Santos, Simone Pacheco dos Santos,
Eloir Ignácio dos Santos, Maria Izabel Dantas da Silva, Antônio
Ignácio dos Santos Neto, Rosa Machado Ignácio dos Santos,
Santilina Ignácio dos Santos, Mario Michalski, Wilson Ignácio dos
Santos, Sueli Alves dos Santos, Nilva Conceição Alves, Letícia
Alves dos Santos, Jéssica Alves dos Santos, Priscila Alves dos
Santos, Cristiane dos Santos Michalski, Guilherme dos Santos
Michalski, Aline Alves dos Santos, Louise Alves dos Santos
Advogado:Valdeni Orneles de Almeida Paranhos. (RO 4108)
Despacho:
Vistos, 1. Verifica-se nos autos, ainda pendentes a avaliação da
área objeto da ação. 2. Ante a notícia de que a perita indicada (fl.
171), não mais reside nesta comarca, em sua substituição nomeio
o Engenheiro Agrônomo MARCOS MURILO GONÇALVES.
Ariquemes-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.Edilson Neuhaus
Juiz de Direito
Proc.: 0011803-63.2015.8.22.0002
Ação:Inventário
Inventariante:Maria de Lourdes Cardoso da Cruz Santos
Advogado:Defensor Público ( )
Inventariado:Geraldo Ferreira dos Santos. Espólio
Despacho:
Vistos. 1. Considerando que os herdeiros PAULO KAIQUE e
KEREN APUQUE, atingiram mar idade (10/11/1998 e 24/06/2000
respectivamente), deixo de remeter os autos ao Ministério Público.
2. À inventariante para apresentar as últimas declarações.
Ariquemes-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.Edilson Neuhaus
Juiz de Direito
Proc.: 0012249-03.2014.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Irene Alves dos Santos
Advogado:Blucy Rech Borges (RO 4.682)
Requerido:Banco Itaucard S.a. Matriz Sp
Advogado:Wilson Sales Belchior (OAB/RO 6484)
Retorno do TJ:
Manifeste-se a parte interessada sobre o retorno dos autos do
Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias.
Autor: pagar custas finais
Fica a parte AUTORA, por via de seu(s) procurador(es),
NOTIFICADO(A) PAGAR OU COMPROVAR o pagamento do valor
de R$ 101,94 (cento e um reais e noventa e quatro centavos),
referente às custas dos autos supra, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de expedição de certidão de débito judicial para fins de
protesto extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
NOTA: a guia de recolhimento pode ser impressa através do
site
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, assim: Clicar no ícone “Emissão de 2ª Via”.
31/07mn
Proc.: 0004008-74.2013.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Jucineide Santos do Nascimento
Advogado:Catieli Costa Batisti (RO 5145), Marco Vinicius de Assis
Espíndola (RO 4312), Cristiane Ribeiro Bissoli (RO 4848)
Requerido:Relojoaria e Ourivesaria Technos
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Advogado:José Carlos Fogaça. (OAB/RO 2960), Luiz Eduardo
Fogaça. (OAB/RO 876)
Requerido: Pagar custas processuais
Fica a parte REQUERIDA, por via de seu(s) procurador(es),
NOTIFICADO(A) PAGAR OU COMPROVAR o pagamento do
valor de R$ 534,50 (quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta
centavos), referente às custas dos autos supra, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de expedição de certidão de débito judicial
para fins de protesto extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
NOTA: a guia de recolhimento pode ser impressa através do
site
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, assim: Clicar no ícone “Emissão de 2ª
Via”.
31/07mn
Proc.: 0013792-46.2011.8.22.0002
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:TPL Artefatos de Cimento Ltda EPP
Advogado:Marcos Pedro Barbas Mendonça (RO 4.476)
Executado:Mayara Coimbra Hoelzer
Advogado:Mauricio Tadeu da Cruz. (RO 3569)
Autor:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito, fica A PARTE
AUTORA intimada, para no prazo de 05 dias, proceder o prévio
recolhimento das custas referente ao ato processual solicitado
(BACEN), nos termos do Artigo 17, da Lei 3.896/2016 , fixador das
custas dos serviços forenses no âmbito do Estado de Rondônia.
Obs. Um pagamento para cada ato.
31/07MN
Proc.: 0007336-41.2015.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Sandra Mara dos Santos
Advogado:Edinara Regina Colla (OAB/RO 1123)
Requerido:Vera Lucia Campos de Oliveira Luna, Obadias Campos
de Oliveira Neto
Advogado:Arlindo Frare Neto (OAB/RO 3811), Alan Moraes dos
Santos (OAB/RO 7260), Arlindo Frare Neto (OAB/RO 3811), Rafael
Silva Coimbra (RO 5311)
REQUERIDOS: PAGAR(EM) CUSTAS PROCESSUAIS
Fica a parte REQUERIDA, por via de seu(s) procurador(es),
NOTIFICADO(A) PAGAR OU COMPROVAR o pagamento do valor
de R$ 878,62 (oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e dois
centavos), referente às custas dos autos supra, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de expedição de certidão de débito judicial
para fins de protesto extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
NOTA: a guia de recolhimento pode ser impressa através do
site
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, assim: Clicar no ícone “Emissão de 2ª Via”.
31/07mn
Proc.: 0002912-24.2013.8.22.0002
Ação:Ação Civil de Improbidade Administrativa
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Advogado:Promotor de Justiça (RO 1111)
Requerido:Ernan Santana Amorim, Gamaliel Antonio da Silva,
Adelaide Nepomuceno da Silva, Wellington Nepomuceno da Silva,
Nelci Almeida da Assunção, Franciane Brito Alves Sampaio Souza,
Ana Zélia de Lima
Advogado:Vanessa Angélica de Araújo Clementino. (OAB/RO
4722), Luciana Pereira da Silva Lopes (OAB/RO 4422), Advogado
Não Informado ( ), Ivanilde Marcelino de Castro (RO 1552), Nelson
Canedo Motta (RO 2721), Alex Souza de Moraes Sarkis. (OAB/RO
1423)
REQUERIDOS: PAGAREM CUSTAS PROCESSUAIS
Fica a parte REQUERIDA, por via de seu(s) procurador(es),
NOTIFICADO(A) PAGAR OU COMPROVAR o pagamento do valor
de R$ 109.591,35 (cento e nove mil, quinhentos e noventa e um
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reais e trinta e cinco centavos), referente às custas processuais dos
autos supra, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e
inscrição em dívida ativa.
NOTA: a guia de recolhimento pode ser impressa através do
site
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, assim: Clicar no ícone “Emissão de 2ª
Via”.
31/07mn
Proc.: 0004731-64.2011.8.22.0002
Ação:Ação Civil de Improbidade Administrativa
Requerente:Município de Alto Paraíso - RO
Advogado:Alcides José Alves Soares Júnior. (RO 5.595)
Requerido:Altamiro Souza da Silva, Ademir da Silva
Advogado:Corina Fernandes Pereira. (OAB/RO 2074), José de
Almeida Júnior. ( 1370), Carlos Eduardo Rocha Almeida. (RO
3593), Jonas Mauro da Silva. (OAB/RO 666A)
Requeridos: quanto ao cálculo
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada a se manifestar quanto ao cálculo efetuado pelo
Contadoria do juízo, às fls. 766/767.
31/07mn
Proc.: 0114840-19.2009.8.22.0002
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Wiro Luiz Zimmermann
Advogado:William Alves Jacintho Rodrigues (OAB/RO 3272),
Rafael Burg (OAB/RO 4304)
Executado:Lucenio Schrammel
Advogado:Rodrigo Peterle (OAB/RO 2572)
Prosseguimento do Feito:
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es), para
manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5
(cinco) dias, com a providência de acordo com o caso.
31/07mn
Proc.: 0092365-84.2000.8.22.0002
Ação:Inventário
Inventariante:Lucilene Gonçalves Ferreira
Advogado:Corina Mendes de Lima Gomes (RO 5.008)
Inventariado:Cleomar Alves Mendes
Advogado:Advogado Não Informado ( )
Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada a se manifestar quanto aos demais documentos juntados
aos autos, conforme já intimado anteriormente.
31/07mn
Proc.: 0005894-40.2015.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Sérgio Menezes Feier
Advogado:Corina Fernandes Pereira. ( OAB/RO 2074)
Requerido:Paulo Pereira Junior Me, Agrovale Vale da Serra Ind.
Com. Imp. e Exp. Ltda. Me
Advogado:Defensor Público ( ), Oduwaldo de Souza Calixto ( OAB/
PR 11.849)
Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada a proceder o pagamento dos honorários do perito, face o
decurso de prazo da suspensão deferida.
31/07mn
Proc.: 0013870-35.2014.8.22.0002
Ação:Inventário
Inventariante:Sandra Moreira de Oliveira
Advogado:Nelson Barbosa. (OAB/RO 2529)
Inventariado:Maria Laurentina de Oliveira
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Prosseguimento do Feito:
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es), para
manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5
(cinco) dias, com a providência de acordo com o caso.
31/07mn
Proc.: 0006174-11.2015.8.22.0002
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Jotelane Alves Gomes
Advogado:Robson Sancho Flausino Vieira. (RO 4.483)
Executado:Jonathan da Silva Lopes
Certidão do Oficial de Justiça:l
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 05
dias, intimada a se manifestar sobre a certidão do(a) Oficial de
Justiça de fl.95.
31/07mn
Proc.: 0004574-52.2015.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Elides Maria Palinski Bonatto
Advogado:Gilberto Silva Bonfim. (OAB/RO 1727)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Advogado Não Informado ( )
Retorno do TJ:
Manifeste-se a parte interessada sobre o retorno dos autos do
Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias.
31/07mn
Proc.: 0006310-42.2014.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:J. C. Distribuidora Ltda
Advogado:Débora Aparecida Marques (RO 4988)
Requerido:Carlos Roberto Rodrigues dos Santos
Advogado:Denis Augusto Monteiro Lopes. (OAB/RO 2433)
REQUERIDO:
Fica a parte REQUERIDA, por via de seu(s) procurador(es),
NOTIFICADO(A) PAGAR OU COMPROVAR o pagamento do valor
de R$ 302,82 (trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos),
referente às custas finais dos autos supra, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de expedição de certidão de débito judicial para fins
de protesto extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
NOTA: a guia de recolhimento pode ser impressa através do
site
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, assim: Clicar no ícone “Emissão de 2ª Via”.
31/07mn
Proc.: 0008938-04.2014.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Marco Tulio Couto Souza
Advogado:Fabiano Camilo Borges (MG 88.948), Ciro Antônio do
Couto Filho (MG 143.002), Bruno César de Melo Couto (OAB
97.522)
Requerido:Unimed de Ariquemes Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado:José Roberto Reguelin (OAB/RO 6463)
Retorno do TJ:
Manifeste-se a parte interessada sobre o retorno dos autos do
Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias.
AUTOR: pagar custas processuais
Fica a parte AUTORA, por via de seu(s) procurador(es),
NOTIFICADO(A) PAGAR OU COMPROVAR o pagamento do valor
de R$ 509,65 (quinhentos e nove reais e sessenta e cinco centavos),
referente às custas finais dos autos supra, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de expedição de certidão de débito judicial para fins
de protesto extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
NOTA: a guia de recolhimento pode ser impressa através do
site
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, assim: Clicar no ícone “Emissão de 2ª
Via”.
31/07mn

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

537

Proc.: 0018158-26.2014.8.22.0002
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Aparecido Evangelista dos Santos
Advogado:Edamari de Souza (RO 4616)
Requerido:Gilmar Sousa Santos, Sebastião Lopes Dias
Advogado:Corina Fernandes Pereira. (OAB/RO 2074)
Retorno do TJ:
Manifeste-se a parte interessada sobre o retorno dos autos do
Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias.
31/07mn
Proc.: 0009279-93.2015.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Flávio Silas Silva Affonso Lamounier
Advogado:Andréia Alves dos Santos. (OAB/RO 4878)
Requerido:Anderson Rodrigues de Almeida
Advogado:Taviana Moura Cavalcanti (RO 5.334), Alfredo José
Cassemiro (RO 5601)
Autor: pagar custas processuais
Em retificação ao publicado no DJ 062 de 05.04.2018, fica a parte
AUTORA, por via de seu(s) procurador(es), NOTIFICADO(A)
PAGAR OU COMPROVAR o pagamento do valor de R$ 101,94
(cento e um reais e noventa e quatro centavos), referente às custas
finais dos autos supra, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto
extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
NOTA: a guia de recolhimento pode ser impressa através do
site
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, assim: Clicar no ícone “Emissão de 2ª Via”.
31/07mn
Proc.: 0002258-66.2015.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Joel Cavalcante de Souza
Advogado:Sandra Pires Corrêa Araújo. (OAB/RO 3164)
Requerido:Centrais Elétricas de Rondônia S/a Ceron Ariquemes.
Eletrobrás
Advogado:Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Retorno do TJ:
Manifeste-se a parte interessada sobre o retorno dos autos do
Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias.
Partes - custas pro rata
Ficam as partes, por via de seu(s) procurador(es), NOTIFICADO(A)
PAGAR OU COMPROVAR o pagamento tocante a cada um, o valor
de R$ 92,84 (noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos),
referente às custas finais dos autos supra, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de expedição de certidão de débito judicial para fins
de protesto extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
NOTA: a guia de recolhimento pode ser impressa através do
site
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, assim: Clicar no ícone “Emissão de 2ª Via”.
31/07mn
Proc.: 0003552-90.2014.8.22.0002
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:B. da A. S. A.
Advogado:Gilberto Silva Bonfim. (OAB/RO 1727)
Executado:J. J. de A. P. M. L. M. P.
Advogado:José Roberto Pereira (RO 2.123)
Autor : atualizar o débito
Fica a parte AUTORA, por via de seu Advogado, no prazo de 05
dias, intimada a apresentar débito atualizado para que se possa
cumprir atos processuais.
31/07mn
Proc.: 0013582-53.2015.8.22.0002
Ação:Monitória
Requerente:Motorpeças Retífica Ltda Me
Advogado:Larissa Aléssio Carati (RO 6613), Dorihana Borges
Borille (RO 6.597)

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

Requerido:Tomas Ulrich Schmitz Neumann
Advogado:Jesse Ralf Schifter (RO 527), Ana Assi Farias Schifter
(OAB/RO 6286)
Autor:pagar custas finais
Fica a parte AUTORA, por via de seu(s) procurador(es),
NOTIFICADO(A) PAGAR OU COMPROVAR o pagamento do valor
de R$ 101,94 (cento e um reais e noventa e quatro centavos),
referente às custas finais dos autos supra, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de expedição de certidão de débito judicial para fins
de protesto extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
NOTA: a guia de recolhimento pode ser impressa através do
site
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, assim: Clicar no ícone “Emissão de 2ª Via”.
31/07mn
Proc.: 0012316-31.2015.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Vinicius Vecchi de Carvalho Ferreira
Advogado:Vinicius Vecchi de Carvalho Ferreira (RO 4466)
Requerido:Oi Móvel S.a Matriz de Brasília
Advogado:Rochilmer Mello da Rocha Filho . (RO 00000635),
Marcelo Lessa Pereira. (OAB/RO 1501)
Retorno do TJ:
Manifeste-se a parte interessada sobre o retorno dos autos do
Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias.
Fica a parte REQUERIDA, por via de seu(s) procurador(es),
NOTIFICADO(A) PAGAR OU COMPROVAR o pagamento do valor
de R$ 101,94 (cento e um reais e noventa e quatro centavos),
referente às custas finais dos autos supra, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de expedição de certidão de débito judicial para fins
de protesto extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
NOTA: a guia de recolhimento pode ser impressa através do
site
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf, assim: Clicar no ícone “Emissão de 2ª
Via”.
31/07mn
Ivanilda Maria dos Santos
Diretora de Cartório
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7004604-60.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EUGENIO STELMASTCHUK
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDO MARTINS GONCALVES RO0000834, WALDINEY MATHEUS DA SILVA - RO0001057
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1.Suspendo o andamento do feito por 90(noventa) dias.
2. Oficie-se ao INSS como determinado no ID 19711791.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7012444-58.2017.8.22.0002
Classe: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
AUTOR: G. A. F.
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCOS RODRIGUES
CASSETARI JUNIOR - RO0001880, ALINE ANGELA DUARTE RO0002095
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RÉU: C. C. D. A. e outros (2)
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON BARBOSA - RO0002529.
Vistos.
1. Apesar de a Lei 1.060/50 dispor que basta à parte afirmar a
necessidade, evidente que ela deve provar a impossibilidade
de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento, ante a
interpretação conjunta com o artigo 5, inciso LXXIV, da Constituição
Federal. Neste sentido, entendimento pacificado no Tribunal de
Justiça de Rondônia.
“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUÇÃO
JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
EXIGÊNCIA POSSIBILIDADE.
A simples declaração de pobreza, conforme as circunstâncias
dos autos é o que basta para a concessão do benefício da justiça
gratuita, porém, por não se tratar de direito absoluto, uma vez que a
afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode
o magistrado exigir prova da situação, mediante fundadas razões
de que a parte não se encontra em estado de miserabilidade
declarado.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 001169829.2014.8.22.0000. Relator Des. Raduam Miguel Filho, Data do
julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014).
2. Assim, os requeridos deverão comprovarem a alegada
hipossuficiência, demonstrando os seus rendimentos e despesas,
no prazo de 05 dias, ou promoverem o pagamento do exame de
DNA no valor de R$ 600,00.
3. Relativamente ao pedido de declínio de competência, esclareçam
os requeridos se pretendem arguir a suspeição deste magistrado,
hipótese em que deverão fazê-lo pelas vias próprias, observando o
disposto no art. 146, do CPC, para que o incidente, se for o caso,
seja processado em separado.
Ariquemes, 27 de julho de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7001630-50.2018.8.22.0002
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
SIMONE SERAFIM SOARES
Advogado do(a) AUTOR: EVELISE ELY DA SILVA - RO0004022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
As partes realizaram acordo, onde o INSS implementará o benefício
auxílio-doença desde 28/12/2017 (DIB), com data de início de
pagamento em 016/2018 (DIP); serão pagos a título de atrasados,
80% do total apurado. Pedem sua homologação.
É o sucinto relato.
DECIDO.
As partes estão bem representadas, o objeto é lícito e o direito
transigível, de modo que não há qualquer dúvida quanto à
possibilidade de homologação do acordo formalizado.
Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, homologo o
acordo firmado entre as parte, para que surta os seus jurídicos e
legais efeitos, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de
Processo Civil.
Expeça-se RPV.
Sem custas.
Sentença transitada em julgado nesta data, ante a preclusão lógica
(NCPC, artigo 1.000).
P. R. I. e arquive-se.
Ariquemes,27 de julho de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7014107-42.2017.8.22.0002
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: S. H. S. O.
Advogados do(a) AUTOR: MARCOS RODRIGUES CASSETARI
JUNIOR - RO0001880, ALINE ANGELA DUARTE - RO0002095
RÉU: J. G. D. O.
Advogados do(a) RÉU: RODRIGO DALLAGASSA GONTIJO DE
OLIVEIRA - RO0005724, AMANDA BRAZ GOMES PETERLE RO0005238
Vistos.
1. Mantenho a decisão que concedeu a guarda provisória do
menor, ao autor.
2. Considerando que a medida de busca e apreensão é medida
drástica que só deve ser adotada em situação extrema, intime-se a
ré, por meio de seu advogado, para que entregue o menor para o
pai, no prazo de 24 horas.
3. Deverá ainda alertar a sua cliente de que a não observâncias às
ordens judiciais, acarretará na perda do direito de visitas.
Ariquemes, 27 de julho de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo: 7003288-12.2018.8.22.0002.
AUTOR: MARIA DO CARMO FERREIRA.
Advogado do(a) AUTOR: TAVIANA MOURA CAVALCANTI RO0005334
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
MARIA DO CARMO FERREIRA, ajuizou ação para concessão de
benefício previdenciário em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS. Diz a autora que é mãe de Leonardo
Ferreira de Jesus, falecido em 08/5/2016, com quem morava
e de quem dependia economicamente. O falecido era segurado
da Previdência. Formulou pedido de pensão por morte, pela via
administrativa, mas ele foi indeferido. Requer a condenação do
INSS à concessão do benefício pensão por morte, desde a data
do óbito.
Em contestação, ID. 17404785 - Pág. 1/4, o réu aduz a falta de
comprovação dos requisitos para concessão do benefício (ausência
de dependência econômica).
Réplica Num. 18547552 - Pág. 1/4.
Na audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal da
autora e ouvida duas testemunhas.
É o breve relatório, passo a decidir.
Trata-se de pedido de concessão de benefício previdenciário
pensão por morte.
As regras para a fruição da pensão por morte encontram-se
esculpidas nos arts. 74/79 da Lei nº 8.213/91.
“Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a
contar da data:
I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste;
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no
inciso anterior;
III - da decisão judicial, no caso de morte presumida
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O artigo 16 dispõe que:
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social,
na condição de dependentes do segurado:
(...)
II - os pais;
(...)”.
§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é
presumida e a das demais deve ser comprovada.”
Indispensável para a concessão da pensão por morte aos
genitores, haja vista a ausência de presunção legal de dependência
econômica, é a prova dessa dependência.
1. Da qualidade de segurado.
A certidão de óbito se encontra nos autos ID. 17042311 - Pág. 1,
fazendo prova de que Leonardo faleceu em 08/5/2016.
Anexou a CTPS do falecido, comprovando que ele exerceu
atividade e era segurado do INSS até 10/2/2016. Logo, o falecido
ainda era segurado à época de seu falecimentos, nos termos do
art. 15, inc. II, da LB:
“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;
(...)”.
O falecimento e consequentemente o direito à pensão por morte,
ocorreu dentro do período de graça, portanto, comprovada a
qualidade de segurado de Leonardo.
2. Da dependência econômica.
Aduz a autora que morava com seu filho, de quem dependia
economicamente.
As testemunhas ouvidas em juízo comprovam que Maria morava
com o filho, que sustentava a casa.
APARECIDO DE JESUS SOUZA, disse que conhece Maria há
mais de 7 anos; ela morava com o filho Leonardo; Maria não tem
companheiro e nem trabalhava fora; era Leonardo que pagava o
aluguel da casa.
CLAUDINEI ALVES DA SILVA, por sua vez, onheceu Maria
no ano de 2013; ela morava com Leonardo e dele dependia
financeiramente.
A dependência econômica da mãe para com o filho falecido foi
comprovada por meio das testemunhas, cujos depoimentos,
colhidos sob o crivo do contraditório e do devido processo legal,
foram coesos e harmônicos.
Neste sentido:
“TRF5ª Região. Ap. Cível. 0000133-32.2006 Previdenciário.
Dependência econômica da mãe em relação à filha falecida.
Comprovação. Hipótese em que a parte autora intentou uma
ação declaratória objetivando o reconhecimento da dependência
econômica da parte autora em relação a sua filha falecida.”
“TRF. 3ª Região. Ap. Cível 3375/SP. Previdenciário. Pensão por
morte. Dependência econômica da mãe perante o filho falecido.
Comprovação da qualidade de segurado. Para a caracterização da
dependência econômica da mãe perante o filho não é necessário
que esta seja exclusiva, mas somente parcial e continuada. 2.
Possui a qualidade de segurado, aquele que até o seu falecimento
realizou sua última contribuição no prazo estabeleci no artigo 15 da
Lei 8.213/91 (..)”.”
Quanto ao valor do benefício, dispõe a Lei de Benefícios da
Previdência Social:
“Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento
do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a
que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de
seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei.”
Assim, no caso dos autos, o valor da pensão será aquele a que o
falecido teria direito se estivesse aposentado por invalidez.
O valor do benefício e a forma de cálculo, por sua vez, são
estabelecidos pelos artigos 29, inc. II, e 44, da Lei de Benefícios:
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“Art. 29. O salário-de-benefício consiste:
I – ...
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso
I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-decontribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo.”
Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de
acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente
a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o
disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.
Isto posto e por tudo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE
o pedido para condenar o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL a pagar a MARIA DO CARMO FERREIRA, o
benefício de pensão por morte, em virtude do falecimento de seu
filho no valor equivalente a 100% do salário-de-benefício, inclusive
abono anual, retroativo a data do pedido administrativo (14/3/2018),
nos termos do artigo 74, inc. II, da Lei n. 8.213/91 e art. 487, I, CPC.
Presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil,
ou seja, a verossimilhança do pedido e o risco de dano, por conta
de eventual demora no julgamento definitivo, concedo a tutela
antecipada, determinando que o INSS implemente, imediatamente,
o benefício pensão por morte, à autora.
As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez,
monetariamente corrigidas de acordo com a Lei nº 6.899/81, pelos
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal .
Sem custas.
Considerando que a sentença é ilíquida, atento ao inciso II do § 4º,
do art. 85 do CPC, postergo a fixação dos honorários advocatícios
quando da liquidação da sentença.
Decisão não sujeita ao reexame necessário, embora ilíquida, tendo
em vista que, de acordo com o novo CPC, a sentença não está
sujeita a duplo grau de jurisdição quando a condenação for de valor
inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (art. 496, § 3º, inc. I). Assim,
considerando a idade da autora e que 1.000 salários-mínimos
equivalem ao ganho que esta terá ao longo de 76 (setenta e seis)
anos, é óbvio que a condenação não atinge o patamar mínimo
exigido pela nova Lei.
P. R. I.
Após o trânsito em julgado, aguarde-se em cartório, por 5 dias, a
provocação da parte interessada. Nada sendo requerido, arquivese.
Ariquemes, 27 de julho de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7013657-02.2017.8.22.0002.
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159).
Assunto: [Duplicata].
EXEQUENTE: ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAQUINAS E
PECAS PESADAS S/A .
Advogados do(a) EXEQUENTE: LEONARDO HENRIQUE
BERKEMBROCK - RO0004641, JULIANO DIAS DE ANDRADE RO0005009
EXECUTADO: A. G. DE SOUZA LOESCHKE TERRAPLENAGEM
- ME.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica A PARTE AUTORA, por via de seu patrono, intimada a
manifestar quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que
entender de direito.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
CLEUSA REGINALDO PEREIRA
Diretor de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7013541-93.2017.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto: [Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral,
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro].
AUTOR: GILDEVAL SANTIAGO DE ARAUJO .
Advogados do(a) AUTOR: MARCIO APARECIDO MIGUEL RO0004961, ELZA APARECIDA RODRIGUES - RO7377
RÉU: LOJAS AVENIDA S.A e outros.
Advogado do(a) RÉU: VALERIA CRISTINA BAGGIO DE
CARVALHO RICHTER - MT4676/O
Advogado do(a) RÉU: VALERIA CRISTINA BAGGIO DE
CARVALHO RICHTER - MT4676/O
INTIMAÇÃO
Fica A PARTE AUTORA INTIMADA a manifestar-se quanto aos
comprovantes de pagamento juntados aos autos.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7006251-90.2018.8.22.0002
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
GETULIO FERREIRA CAMPOS
Advogado do(a) AUTOR: NEYDIANNE BATISTA GONCALVES
SOARES - GO27529
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada por GETULIO
FERREIRA CAMPOS, qualificada nos autos, em face do INSS
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, com vistas a
concessão de aposentadoria por idade rural.
2. Não tendo sido apresentada ao juízo, para homologação,
delimitação consensual das questões de fato e de direito a que
alude o artigo 357, § 2º do Código de Processo Civil, e considerando
que a presente causa não apresenta complexidade em matéria de
tato ou de direito, deixo de designar audiência de saneamento em
cooperação e passo ao saneamento e organização do feito em
gabinete (art. 357, §§ do CPC).
3. O INSS não apresentou contestação, inexistindo, por ora,
questões processuais a serem abordadas.
4. Processo em ordem. Não ocorrendo qualquer das hipóteses de
extinção (art. 354, CPC) julgamento antecipado e/ou julgamento
antecipado parcial (art. 355 e 356, CPC), preliminares, nulidades,
tampouco questões prejudiciais a serem solucionadas de modo
que por conta disso, DECLARO O PROCESSO SANEADO.
5. Na forma dos incisos contidos no artigo 357, Código de Processo
Civil, fixo como ponto controvertido da lide, bem como sobre as
questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória a
qualidade de segurado especial do autor.
6. Diante do disposto nos artigos 357, inciso III, do Código de
Processo Civil, distribuo o ônus da prova conforme previsto no
artigo 373, incisos I e II, cabendo a parte autora comprovar a
existência do fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da autora.
7. Defiro a produção de prova testemunhal requerida pela parte
autora. Designo audiência de instrução para o dia 16 DE OUTUBRO
DE 2018, às 09h30min, devendo as partes, no prazo comum de 10
dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, § 4º, c/c e art.

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

358, do CPC). O número de testemunhas arroladas não poderá
ser superior a 10 (dez) sendo 03 (três) no máximo, para a prova de
cada fato (art. 357, § 6º, CPC).
8. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas
por ela arrolada do dia, hora e local da audiência designada,
dispensando-se a intimação pelo juízo, na forma do art. 455,
Código de Processo Civil.
9. A parte autora fica intimada, quanto a audiência designada,
através de seu patrono.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7005696-73.2018.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto: [Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral].
AUTOR: LINDAURA MARIA DA SILVA .
Advogado do(a) AUTOR: SIDNEI RIBEIRO DE CAMPOS RO0005355
RÉU: BANCO BONSUCESSO S.A..
Advogado do(a) RÉU: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE
RAMOS - PE01676
Intimação
Fica A PARTE AUTORA intimada quanto a(s) Contestação(ões)
interposta(s), bem como, querendo, apresentar réplica.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7007707-12.2017.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156).
Assunto: [Execução Previdenciária].
EXEQUENTE: PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA .
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE ROBERTO MIGLIORANCA
- SP0201041
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora INTIMADA da suspensão por 30 dias.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
PROCESSO: 7006601-78.2018.8.22.0002.
AUTOR: ROBERTO YOSHIO KUWANO.
Advogado do(a) AUTOR: RONI ARGEU PIGOZZO - RO9486
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ROBERTO
YOSHIO KUWANO, qualificado nos autos, em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com vistas a concessão
de aposentadoria especial, tendo em vista o exercício de atividade
prejudicial à sua saúde.

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

541

2. Não tendo sido apresentada ao juízo, para homologação,
delimitação consensual das questões de fato e de direito a que
alude o artigo 357, § 2º do Código de Processo Civil, e considerando
que a presente causa não apresenta complexidade em matéria de
tato ou de direito, deixo de designar audiência de saneamento em
cooperação e passo ao saneamento e organização do feito em
gabinete (art. 357, §§ do CPC).
3. A autarquia requerida não apresentou nenhuma matéria preliminar
em sua defesa. As partes são legítimas e estão adequadamente
representadas nos autos, inexistindo, por ora, outras questões
processuais a serem abordadas.
4. Processo em ordem. Não ocorrendo qualquer das hipóteses de
extinção (art. 354, CPC) julgamento antecipado e/ou julgamento
antecipado parcial (art. 355 e 356, CPC), preliminares, nulidades,
tampouco questões prejudiciais a serem solucionadas de modo
que por conta disso, DECLARO O PROCESSO SANEADO.
5. Na forma dos incisos contidos no artigo 357, Código de Processo
Civil, fixo como ponto controvertido da lide, bem como sobre as
questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória a
qualidade de segurado do autor, assim como a exposição habitual
e permanente a agentes nocivos, especialmente energia elétrica.
6. Diante do disposto nos artigos 357, inciso III, do Código de
Processo Civil, distribuo o ônus da prova conforme previsto no artigo
373, incisos I e II, cabendo a parte autora comprovar a existência do
fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
7. Defiro a produção de prova testemunhal requerida pela parte
autora. Para tanto, designo audiência de instrução para o dia 16 DE
OUTUBRO DE 2018, às 08h30min, devendo as partes, no prazo
comum de 10 dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §
4º, c/c e art. 358, do CPC). O número de testemunhas arroladas
não poderá ser superior a 10 (dez) sendo 03 (três) no máximo, para
a prova de cada fato (art. 357, § 6º, CPC).
8. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas
por ela arrolada do dia, hora e local da audiência designada,
dispensando-se a intimação pelo juízo, na forma do art. 455,
Código de Processo Civil.
9. A parte autora fica intimada, quanto a audiência designada,
através de seu patrono.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
JUÍZO DE DIREITO DA - 4ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou
contate-nos via internet, endereço eletrônico
Juiz de Direito: Edilson Neuhaus
Diretora do Cartório: Ivanilda Maria dos Santos
aqs4civel@tjro.jus.br.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 dias
Processo n. : 7006757-66.2018.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto: [Reconhecimento / Dissolução].
Requerente: ANAGIR BISPO DOS SANTOS.
Advogado(s) do reclamante: JULIANA DA SILVA.
Requerido: SILVIA DOS SANTOS XAVIER.
Valor da dívida: R$ 1.000,00 + acréscimos legais
CITAÇÃO DE: SILVIA DOS SANTOS XAVIER, portadora do RG
sob o nº 13422100 SSP/MG e CPF Nº 859.297.602-25, brasileira,
casada, estando atualmente em local incerto e não sabido.
Finalidade: CITAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERIDA(S), para
responder, prazo de 15 (quinze) dias, a ação acima identificada.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
aceitos, como sendo verdadeiros, os fatos articulados pela parte
autora, bem como, ser-lhe-á nomeado curador especial e para que
ninguém possa alegar ignorância, passou-se o presente edital e
cópias, sendo que o original será afixado no lugar de costume e as
demais publicações de acordo com a Lei.
Ariquemes/RO, 20 de julho de 2018.
IVANILDA MARIA DOS SANTOS
Diretora de Cartório (Art. 62 das DGJ)
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Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7004792-87.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JONAS SILVA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: KELLY RENATA DE JESUS
DAMASCENO - RO0005090
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1. Indefiro por ora a fixação de multa
2. Oficie-se a AADJ, para que implementem o benefício, em 15
dias.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7007679-44.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: AMBROSINA DIAS NOBRE
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR RO8698
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Defiro a gratuidade processual.
Cite-se o requerido para responder o pedido inicial, no prazo de 30
dias, nos termos do artigo 183, do CPC.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7006067-37.2018.8.22.0002.
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39).
Assunto: [Administração de Herança, Inventário e Partilha].
REQUERENTE: CECILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA .
Advogado do(a) REQUERENTE: CLEUSA DE ANDRADE
GRINBERG - RO9283
INVENTARIADO: PATROCINIO CAETANO DE ANDRADE.
Advogado do(a) INVENTARIADO:
INTIMAÇÃO da INVENTARIANTE
Com a assinatura do Termo de Compromisso de Inventariante,
apresentar as primeiras declarações em 20 dias.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
Processo n.: 7005223-58.2016.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156).
Assunto: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros,
Levantamento de Valor, Multa de 10%, Causas Supervenientes à
Sentença].
EXEQUENTE: GILMAR FERNANDES DA SILVA .
Advogados do(a) EXEQUENTE: HEDERSON MEDEIROS RAMOS
- RO0006553, PAULA ISABELA DOS SANTOS - RO0006554,
ISABEL MOREIRA DOS SANTOS - RO0004171
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EXECUTADO: REGINALDO GONÇALVES DA SILVA.
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE ASSIS DOS SANTOS RO0002591, JULIANA MAIA RATTI - RO0003280
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Excelentíssimo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de
Ariquemes - 4ª Vara Cível, fica A PARTE AUTORA intimada a
se manifestar quanto a certidão do Sr(a). Oficial(a) de Justiça,
requerendo o que entender de direito, requerendo nova diligência,
deverá trazer aos autos as custas de repetição do ato.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7001134-21.2018.8.22.0002.
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116).
Assunto: [Dívida Ativa].
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES .
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.
Advogados do(a) EXECUTADO: DANIELLA PAIM LAVALLE MG84426, FLAVIO ALMEIDA DE LIMA - MG44419, LUCIANO
HENRIQUES DE CASTRO - MG40744
INTIMAÇÃO da REQUERIDA
Fica a parte REQUERIDA INTIMADA a providenciar o pagamento
do valor remanescente, conforme cálculo apresentado pelo autor,
sob pena de prosseguimento da execução.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
Processo n.: 7015092-45.2016.8.22.0002.
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81).
Assunto: [Alienação Fiduciária].
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. .
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AC0004235
RÉU: DENILSON DE ARAUJO COSTA.
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica A PARTE AUTORA intimada a se manifestar quanto a certidão
do Sr(a). Oficial(a) de Justiça, requerendo o que entender de direito.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
JUÍZO DE DIREITO DA - 4ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/
RO
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou
contate-nos via internet, endereço eletrônico
Juiz de Direito: Edilson Neuhaus
Diretora do Cartório: Ivanilda Maria dos Santos
aqs4civel@tjro.jus.br.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 20 dias
Autos nº: 7000782-97.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Executado: JUVENIL AUGUSTO DA SILVA e outros
Montante da dívida: R$ 8.008,98
INTIMAÇÃO DE: JUVENIL AUGUSTO DA SILVA, inscrito no CPF
sob o n. 617.010.682-49, estando atualmente em local incerto e
não sabido.

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

Finalidade: “Nos termos do art. 523 do CPC, fica o executado
intimado para pagar voluntariamente o débito acima descrito, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do término do
prazo de 20 (vinte) dias da data da publicação deste edital, sob
pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios,
também em 10% (dez por cento) sobre o débito, ficando ainda
sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 523 do CPC). Também,
fica a parte executada desde já ciente de que, com o transcurso
do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do
CPC (independentemente de penhora ou nova intimação), inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, , apresente impugnação
ao cumprimento de sentença.”
Ariquemes/RO, 20 de julho de 2018.
IVANILDA MARIA DOS SANTOS
Diretora de Cartório
(Artigo 62 da DGJ)
TAXA DE PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL
DA JUSTIÇA: R$: 30,49 (TRINTA REAIS E QUARENTA E NOVE
CENTAVOS) - taxa calculada por caractere (R$: 0,01872 - Validade
31/08/2018), conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letra “a” e “b”,
da Instrução Presidencial Nº 001/2012 - PR, publicada no DJE nº
031 de 15/02/2012.
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7009340-24.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DOUGLAS VICENTE BALENSIEFER
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS RO0004634
RÉ: SILVANE MARIA DA SILVA
End: Rua Castelo Branco, nº 2548, Setor 08, na cidade de
Ariquemes/RO.
Vistos.
1. Defiro a gratuidade processual.
2. Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC,
comparecer à audiência de conciliação a ser realizada no dia 14
de SETEMBRO de 2018, às 9h30m, 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 as partes se fazer acompanhadas por seus patronos
(art. 334, §9º). 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).
3.O prazo de 15(quinze) dias para contestar (CPC, art. 335) fluirá
da data da realização da audiência designada, ou, caso a parte
requerida manifeste o desinteresse na composição consensual,
da data da apresentação do pedido de cancelamento da audiência
(art. 335, I e II), que deverá ser apresentado com antecedência
mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º).
4.A parte autora fica intimada, quanto a audiência designada,
através de seu patrono.
SIRVA O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7000912-24.2016.8.22.0002.
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159).
Assunto: [Duplicata].
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EXEQUENTE: SINAPE SINALIZACAO VIARIA LTDA .
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOAO GUSTAVO MANIGLIA
COSMO - SP252140
EXECUTADO: EMEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica A PARTE AUTORA intimada a manifestar quanto ao
prosseguimento do feito.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
JUÍZO DE DIREITO DA - 4ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou
contate-nos via internet, endereço eletrônico
Juiz de Direito: Edilson Neuhaus
Diretora do Cartório: Ivanilda Maria dos Santos
aqs4civel@tjro.jus.br.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 20 dias
Autos nº: 7007441-25.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Executado: EDER APARECIDO FERREIRA e outros
Montante da dívida: R$ 13.179,57.
INTIMAÇÃO DE: EDER APARECIDO FERREIRA, brasileiro,
inscrito no CPF sob o n. 672.561.392-68, estando atualmente em
local incerto e não sabido.
FINALIDADE: “Nos termos do art. 523 do CPC, fica o executado
intimado para pagar voluntariamente o débito acima descrito, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do término do
prazo de 20 (vinte) dias da data da publicação deste edital, sob
pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios,
também em 10% (dez por cento) sobre o débito, ficando ainda
sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 523 do CPC). Também,
fica a parte executada desde já ciente de que, com o transcurso
do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do
CPC (independentemente de penhora ou nova intimação), inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, , apresente impugnação
ao cumprimento de sentença.”
Ariquemes/RO, 20 de julho de 2018.
IVANILDA MARIA DOS SANTOS
Diretora de Cartório
(Artigo 62 da DGJ)
TAXA DE PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL
DA JUSTIÇA: R$: 30,72 (TRINTA REAIS E SETENTA E DOIS
CENTAVOS) - taxa calculada por caractere (R$: 0,01872 - Validade
31/08/2018), conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letra “a” e “b”,
da Instrução Presidencial Nº 001/2012 - PR, publicada no DJE nº
031 de 15/02/2012.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7004958-85.2018.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156).
Assunto: [Correção Monetária].
EXEQUENTE: VILSON DE AZEVEDO .
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBSON SANCHO FLAUSINO
VIEIRA - RO0004483
EXECUTADO: AUTOVEMA VEICULOS LTDA.
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE CRISTIANO PINHEIRO RO0001529
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Fica A PARTE INTIMADA a manifestar-se quanto ao pagamento
efetuado nos autos.
quemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
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Processo n.: 7002004-03.2017.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto: [Acidente de Trânsito].
AUTOR: ISLAINE DA FONSECA, BRUNO FONSECA PASSOS,
MARIA AVELINA PASSOS .
Advogado do(a) AUTOR: MARINETE BISSOLI - RO0003838
RÉU: ROSENILDO JESUS DA SILVA e outros.
INTIMAÇÃO
Fica A PARTE autora intimada a se manifestar quanto ao
Recurso de Apelação interposto, bem como, querendo apresentar
contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7006063-97.2018.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto: [Localização de Contas, PIS/PASEP].
AUTOR: MARTA DE ALMEIDA .
Advogados do(a) AUTOR: HEDERSON MEDEIROS RAMOS RO0006553, ISABEL MOREIRA DOS SANTOS - RO0004171,
PAULA ISABELA DOS SANTOS - RO0006554
RÉU: EDUARDO DE ALMEIDA.
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica A PARTE AUTORA intimada a manifestar quanto ao
prosseguimento do feito, ante os documentos juntados aos autos.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7003414-62.2018.8.22.0002.
Classe: FAMÍLIA- REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS (194).
Assunto: [Guarda, Regulamentação de Visitas].
REQUERENTE: V. O. D. A. P. .
Advogado do(a) REQUERENTE: VALDENI ORNELES DE
ALMEIDA PARANHOS - RO0004108
REQUERIDO: S. D. S. G..
Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIO SILAS SILVA AFFONSO
LAMOUNIER - RO0007226
IntimaçãoPor ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do
Ariquemes - 4ª Vara Cível, fica A PARTE REQUERIDA intimada
quanto a(s) Contestação(ões) à reconvenção interposta(s), bem
como, querendo, apresentar réplica.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7000446-30.2016.8.22.0002.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156).
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes].
EXEQUENTE: LEANDRA ALVES DOS ANJOS .
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEX SANDRO LONGO PIMENTA
- RO0004075
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EXECUTADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD.
Advogados do(a) EXECUTADO: ALESSANDRO SILVA DE
MAGALHAES - SP0165546, ARMANDO NOGUEIRA LEITE RO0002579, ANA PAULA CARVALHO VEDANA - RO0006926,
KHARIN DE CAMARGO - RO0002150
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 4ª Vara Cível, fica A PARTE AUTORA intimada quanto a(s)
Impugnação(ões) interposta(s), bem como, querendo, apresentar
réplica.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7012646-35.2017.8.22.0002.
Classe: FAMÍLIA- ARROLAMENTO COMUM (30).
Assunto: [Inventário e Partilha].
REQUERENTE: LUDMYLA BORGES CAMPOS, NICOLLY GOMES
DA SILVA CAMPOS, GABRIEL FELIPE MORAIS CAMPOS .
Advogados do(a) REQUERENTE: GRACILENE MARIA DE SOUZA
ZIMMER - RO0005902, LINDENBERG ESTEFANI DE SOUZA RO0007253
Advogados do(a) REQUERENTE: LINDENBERG ESTEFANI DE
SOUZA - RO0007253, GRACILENE MARIA DE SOUZA ZIMMER
- RO0005902
Advogados do(a) REQUERENTE: LINDENBERG ESTEFANI DE
SOUZA - RO0007253, GRACILENE MARIA DE SOUZA ZIMMER
- RO0005902
REQUERIDO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA.
Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO
Fica a inventariante, por via de seu patrono, intimada a manifestar
acerca da petição da Fazenda Nacional ID 19000647, no prazo de
5 dias.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
CLEUSA REGINALDO PEREIRA
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7007306-76.2018.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto: [Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios
em Execução Contra a Fazenda Pública, Citação, Antecipação de
Tutela / Tutela Específica, Adicional de Insalubridade, Adicional de
Periculosidade].
AUTOR: DIRCEU DA SILVA SANTOS .
Advogados do(a) AUTOR: JUAREZ ROSA DA SILVA - RO0004200,
ANTONIO MAX ROSSENDY ROSA - RO0007024, NATHALIA
FRANCO BORGHETTI - RO0005965
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA.
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica A PARTE AUTORA intimada quanto a(s) Contestação(ões)
interposta(s), bem como, querendo, apresentar réplica.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
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Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7007708-60.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
AUTOR:S. R. D. S. F.
Advogados do(a) REQUERENTE: DENILSON SIGOLI JUNIOR RO0006633, ALINE ANGELA DUARTE - RO0002095, MARCOS
RODRIGUES CASSETARI JUNIOR - RO0001880
RÉU: T. H. F.
Advogado do(a) REQUERENTE:
Vistos e examinados.
SIRLÉIA RODRIGUES DA SILVA FARIA e TIAGO HENRIQUE
FARIA, ingressaram com o presente pedido de divórcio consensual
c/c com guarda e alimentos. Alegam que contraíram matrimônio
em 26/07/2013, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens e
que estão separados de fato há mais dois meses. Alegam, ainda,
que desta união tiveram uma filha, ainda menor, Emilly Vitória
Rodrigues Faria, e que possuem bens a partilhar. Realizam acordo
quanto à partilha de bens, guarda e alimentos destinados à filha.
Pleiteiam pela homologação do divórcio e do acordo constante na
inicial. A inicial foi instruída por documentos.
O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido (ID
19999521).
É o breve relatório.
DECIDO.
A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355,
I, do Código de Processo Civil, eis que a matéria, embora de direito
e de fato, dispensa a produção de prova oral.
O requerimento satisfaz as exigências do art. 226, § 6º, da
Constituição da República.
Ante o exposto e por tudo o mais que consta dos autos, com
fulcro no artigo 226, § 6º, da Constituição da República, julgo
PROCEDENTE o pedido de divórcio entre SIRLÉIA RODRIGUES
DA SILVA FARIA e TIAGO HENRIQUE FARIA, dissolvendo o
vínculo matrimonial.
HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, quanto à guarda
e alimentos, destinados à filha do casal, Emilly Vitória Rodrigues
Faria, nos termos contidos na inicial, para que surta seus jurídicos
e legais efeitos, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC.
A mulher voltará a usar o nome de solteira
A presente decisão transita em julgado nesta data, por preclusão
lógica (art. 503, CPC).
Sem custas e honorários.
P. R. I e, observadas as formalidades legais, arquivem-se.
SIRVA O PRESENTE OFÍCIO/ MANDADO PARA AVERBAÇÃO do
divórcio no Cartório de Registro Civil onde se realizou a solenidade
de matrimônio, conforme certidão de casamento anexa ao feito,
sem ônus à autora considerando que a parte é beneficiária da
gratuidade do ato notarial ou registral, nos termos do artigo 98, §1º,
IX do novo CPC.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 0010096-60.2015.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR: NELIANE DO PRADO & CIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE
FREITAS - RO0004634
RÉU: Adilson Belmiro
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Vistos.
1. Expeça-se alvará.
2. Após, não havendo indicação de bens penhoráveis, arquive-se.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7013988-81.2017.8.22.0002.
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81).
Assunto: [Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária].
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. .
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AC0004235
RÉU: LILIAN PAMELA BECKER.
Advogado do(a) RÉU: OMAR VICENTE - RO0006608
IntimaçãoPor ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do
Ariquemes - 4ª Vara Cível, fica A PARTE AUTORA intimada quanto
a(s) Embargos de Declarações interposto(s), bem como, querendo,
apresentar réplica.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7004794-23.2018.8.22.0002.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7).
Assunto: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito].
AUTOR: VALDECI CORREIA DE FARIA .
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ASSIS DOS SANTOS - RO0002591
RÉU: JOSE LUIZ NEPUMOCENO.
Advogado do(a) RÉU: MARINETE BISSOLI - RO0003838
Intimação
Fica A PARTE AUTORA intimada quanto a(s) Contestação(ões)
interposta(s), bem como, querendo, apresentar réplica.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110, (69) 35352493, .
Processo n.: 7001331-73.2018.8.22.0002.
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159).
Assunto: [Alienação Fiduciária].
EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA .
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALYSSON TOSIN - MG0086925
EXECUTADO: ANA PAULA BRITO DA SILVA e outros.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica A PARTE AUTORA intimada, para no prazo de 05 dias,
proceder o prévio recolhimento das custas referentes a renovação
do ato processual solicitado
Caso a parte esteja requerendo a renovação de ato por mandado,
deverá proceder o recolhimento equivalente à diligência do Senhor
Oficial de Justiça, visto que estas são cotadas por regulamento
próprio, nos termos da parte final do Art. 19, da Leia 3.896/2016.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
VALMIR CORREIA
Técnico Judiciário
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Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7004799-22.2017.8.22.0021
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Advogado do(a) EXEQUENTE: SELVA SIRIA SILVA CHAVES
GUIMARAES - RO0005007
RÉU: A. VIEIRA DOS SANTOS EIRELI - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
1.Defiro a pesquisa via INFOJUD,devendo o feito tramitar em
segredo de justiça.
2. Ante as informações obtidas, diga a parte autora.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7007309-31.2018.8.22.0002
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: A. M. D. O. e outros
Advogados do(a) AUTOR: DENILSON SIGOLI JUNIOR RO0006633, MARCOS RODRIGUES CASSETARI JUNIOR RO0001880, ALINE ANGELA DUARTE - RO0002095
Advogado do(a) AUTOR: ALINE ANGELA DUARTE - RO0002095
RÉU: V. R. D. O.
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1. Designo nova audiência para o dia 14 de Setembro de 2018, às
8h30min, a ser realizada no CEJUSC.
2. Cite-se o requerido no endereço informado no ID 20095887.
3. Intime-se a parte autora.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº 7013197-15.2017.8.22.0002
Assunto:
[Aposentadoria
por
Invalidez,
Auxílio-Doença
Previdenciário, Honorários Advocatícios]
AUTOR: JACKELINE ALVES VIEIRA
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos.
1. Ao INSS para que traga aos autos o cálculo da liquidação.
2. Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da
execução (art. 85, §3º, inciso I, do CPC).
Ariquemes, 30 de julho de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7009377-51.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: PEDRO PIRES CAMPOS
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS RO0004634
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1. Defiro a gratuidade processual.
2. Passo a analisar o pedido, no que toca à tutela de urgência.
Considerando que a parte autora fundamenta este ponto da
pretensão no art. 300, do Código de Processo Civil, deve-se
analisar a presença dos pressupostos ali estabelecidos.
3. A parte autora pleiteia que a instituição Requerida que restabeleça
de imediato o auxílio-doença.
Para a concessão da medida, necessário a presença da
verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação.
O dano irreparável ou de difícil reparação, a princípio, se encontra
presente, já que a parte autora dependeria do benefício para sua
subsistência.
Porém, a verossimilhança de suas alegações não restou
demonstrada, considerando a divergência entre a conclusão dos
peritos do INSS e os atestados fornecidos por médicos particulares.
Assim, indefiro, por ora, a tutela antecipada pedida pela parte
autora.
4. Indispensável, no caso, a perícia médica. Para sua realização,
nomeio a Drª. SIMONI TOWNES DE CASTRO.
5. Intime-se a perita nomeada para dizer se aceita o encargo e,
caso positivo, designe local, data e horário para a realização da
perícia, com antecedência mínima de 20 dias, prazo necessário
para intimação das partes interessadas, cientificando-a que a
perícia deverá ser concluída no prazo de trinta dias.
6. Os honorários periciais, no valor de R$ 400,00, deverão ser
requisitados, nos termos da Resolução n. 305/2014, do CJF, sendo
fixados acima do valor mínimo pelas razões expostas na Portaria
Conjunta- Gabinetes Cíveis Comarca de Ariquemes N. 01/2018, de
02/05/2018.
7. As partes poderão indicar assistentes técnicos e apresentar
quesitos, no prazo de 15 dias.
8. O INSS deverá ser CITADO somente após a entrega do laudo
pericial.
QUESITOS DO INSS EM ANEXO.
Quesitos do Juízo para a perícia médica:
1. Qualificação geral da parte autora – anamnese. Seu histórico
clínico e de tratamentos.
2. Apresenta, parte autora, doença que o incapacita para o exercício
de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência?
3. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou há
comprovação por exames complementares? Especificar.
4. A incapacidade é decorrente de acidente de trabalho? A doença
pode ser caracterizada como doença profissional ou do trabalho?
Esclareça.
5. Atualmente a enfermidade está em fase evolutiva
(descompensada) ou estabilizada (residual)?
6. Há possibilidade de cura da enfermidade ou erradicação do
estado incapacitante?
7. A parte está em tratamento?
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes
4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7008049-86.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARCOS ROBERTO FACCIN RO0001453
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
Em que pese os argumentos levantados pelo autor, quanto a
realização da perícia por médico não especialista em ortopedia,
impede destacar que inexiste imposição legal que estabeleça como
critério para nomeação de perito a especialidade coincidente com
a doença alegada. Exige-se que o expert seja médico graduado,
o que lhe confere a prerrogativa de atestar a capacidade ou
incapacidade do periciado. Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EFEITOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. (…) o fato
de a perícia médica ter sido realizada por perito que não possui
especialidade coincidente com a patologia, não possui o condão
de desqualificá-la, pois sua graduação em medicina lhe confere
a prerrogativa para atestar a capacidade ou incapacidade da
periciada” (AC 200638040027214, JUIZ FEDERAL CLEBERSON
JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1
DATA:08/05/2013. Grifei.
Pelo que, mantenho a nomeação da perita (ID n. 19503669 – Pág.
1), aguarde-se o laudo.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7013010-41.2016.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: WILMAR EDVINO LOEFF
Advogado do(a) AUTOR: CLEONICE DA SILVA LACHESKI RO0004703
RÉU: OSEIAS DE PAULO RODRIGUES MARTINS
Advogado do(a) RÉU:
A Sua Excelência o Senhor
Araquém Alencar Tavares de Lima
Superintendente Regional da Polícia Federal
Av. Lauro Sodré, nº 2905, Bairro Costa e Silva
Porto Velho/RO
Vistos.
1. Indefiro o pedido de suspensão da CNH do executado, pois, em
que pese o disposto no artigo 139, IV, do CPC, 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.
Ademais, não há que se considerar somente a eficiência do
processo, mas a razoabilidade, conforme prevê o art. 8º, do
CPC/2015, ao preceitua que ao aplicar ordenamento jurídico, o juiz
não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também
aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda
resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando
a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.
2. Oficie-se ao Superintendente Regional da Polícia Federal, para
informe a este juízo se procedeu ou não a suspensão de eventual
passaporte do executado Sr. OSEIAS DE PAULO RODRIGUES
MARTINS, (CPF 905502931-91), no prazo de 5 dias.
SERVE A DECISÃO COMO OFÍCIO.
Ariquemes, 30 de julho de 2018.
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ariquemes
4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110
Fone:(69) 35352493
Processo:
7005279-91.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:ANDERSON ALVES QUADROS
Advogado do(a) AUTOR: ANDRE STEFANO MATTGE LIMA RO0006538
RÉU: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL SGANZERLA DURAND RO0004872
Vistos etc.
O executado juntou aos autos comprovante de pagamento da
condenação, concordando o exequente com o valor despositado(
ID 19925187).
Posto isto, julgo extinto o feito, com fundamento no artigo 924, II, do
CPC, ante o pagamento do débito.
Custas na forma da Lei.
Expeça-se alvará para liberação do valor depositado.
Sentença transitada em julgado nesta data em razão da preclusão
lógica, disposta no parágrafo único do art. 1000, do CPC.
P.R.I.C, e arquive-se, observadas as formalidades legais.
Ariquemes, 30 de julho de 2018
EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito

COMARCA DE CACOAL
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 1001701-76.2017.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Denunciado:Aguinaldo Vieira da Cruz
Advogado:Rosana Ferreira Pontes ( 6730), Felipe Wendt (OAB/RO
4590)
GABARITO
Finalidade: Fica(m) o(s) denunciado(s), por via de seu(s)
Advogado(s), supra, intimado(s) a apresentar(em) Alegações
Finais por memorias no prazo 05 dias, sucessivo.
Proc.: 1000935-23.2017.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça do Estado de Rondônia
Denunciado:Roginaldo da Silva Romanini, Nélson Romanini
Sobrinho e Lindalva da Silva Romanini
Advogado:Graciliano Ortega Sanchez (OAB/RO 5194)
GABARITO
Finalidade: Fica(m) o(s) denunciado(s), por via de seu(s)
Advogado(s), supra, intimado(s) a apresentar(em) Alegações
Finais por memorias no prazo 05 dias, sucessivos.
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2ª VARA CRIMINAL
2º Cartório Criminal
Proc.: 1001645-43.2017.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Delegacia de Polícia Civil de Cacoal
Advogado:Delegado de Polícia ( )
Denunciado:Gilberto Ferreira Lima
Advogado:Evaldo Inácio Delgado (OAB/RO 3742)
Sentença:
RELATÓRIO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia
contra GILBERTO FERREIRA LIMA, já qualificado, como incurso
nas penas do art. 306, § 1º, II, da Lei 9.503/97. Narra a inicial
acusatória: Consta dos autos que, no dia 11 de junho de 2017, por
volta das 03hs, na Avenida Inderval José Brasil, próximo ao
Atacado Tradição, nesta cidade e comarca, o denunciado conduziu
veículo automotor em via pública, com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool.Segundo restou apurado,
o denunciado conduzia um veículo da marca Fiat, modelo Siena,
placa JHS-2795, pelo local dos fatos, ocasião em que veio a ser
abordado por policiais militares. Após a abordagem policial, ficou
constatado que o denunciado apresentava sinais claros de
embriaguez, o que restou comprovado pelo Laudo de Exame
Clínico às fls. 11.A denúncia foi recebida em 06/07/2017 (fl. 35).
Citado (fl. 39), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 40/44).
Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 45/46), o processo
foi instruído com a oitiva de duas testemunhas e o interrogatório do
réu, conforme atas, termos e mídias de fls. 50/53, 63/66 e 71/72.O
Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 73/74,
postulando pela condenação do réu nos termos da denúncia.
Alegações finais da defesa às fls. 77/81, requerendo a absolvição
do réu. É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO A materialidade da
embriaguez vem evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante de
fls. 02/04, Ocorrência Policial de fls. 05/06 e Laudo Preliminar de
Exame Clínico de Embriaguez e Alterações Psicomotoras de fl. 11.
No que diz respeito à autoria, em juízo, o Policial Militar Antônio
Rodrigues de Matos disse que no dia dos fatos houve uma
ocorrência no Bailão Gaúcho e algumas pessoas foram conduzidas
até a Delegacia. Logo depois o réu chegou ao local conduzindo um
veículo. O réu estava aparentemente embriagado e foi alertado de
que não poderia sair dirigindo. O réu insistiu que sairia dirigindo e
então entrou em seu veículo e saiu. Foi determinado que o réu
fosse abordado e preso por embriaguez na direção. Salientou que
advertiu o réu várias vezes no sentido de que não poderia sair
dirigindo. O réu estava exaltado porque um parente estava
envolvido na primeira ocorrência. O réu foi abordado porque saiu
dirigindo e poderia causar um acidente. O réu apresentava sinais
claros de embriaguez. Acredita que uma mulher, provavelmente
parente do réu, estava na companhia dele por ocasião da
abordagem. O réu, em seu interrogatório, disse que houve uma
abordagem policial e sua esposa se recusou ser revistada por um
policial. Ela foi levada até a Delegacia de Polícia e a algemaram em
um corre mão. Tudo aconteceu por volta de 1h e sua esposa foi sua
esposa foi liberada somente às 03h. Em razão do procedimento
adotado pelos policiais, o réu disse que faria uma denúncia da
Corregedoria da Polícia. Relata que nesse momento os policiais
ficaram alterados. Seguiu para “outra parte” da Delegacia a fim de
fazer o registro da ocorrência e quando sua esposa lhe entregou
seus documentos, um policial disse ao réu que ele não faria o
registro da ocorrência e lhe empurrou para que fosse embora.
Disse que retornaria no outro dia e então saiu com o seu veículo.
Dirigiu seu veículo por 50 metros e foi abordado pela polícia. Negou
que estivesse embriagado. Pois bem.A prova produzida em juízo
evidencia versões distintas sobre ponto crucial para o deslinde do
feito. O réu, em seu interrogatório, disse que foi praticamente
coagido a deixar a Delegacia por ordem dos policiais e ao sair, foi
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abordado e preso, mesmo sem estar embriagado.O PM Antônio,
por sua vez, disse que advertiu o réu várias vezes, no sentido de
que apresentava sinais claros de embriaguez e que não poderia
deixar a Delegacia dirigindo seu veículo, mas, ainda assim, o réu
entrou no carro e saiu guiando, sendo, então, abordado.
Primeiramente, cumpre destacar que o depoimento dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante tem especial validade como
meio de prova. Nesse sentido:AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME
APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM.
N. 7/STJ. I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na
análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou
o crime previsto no art. 157,§2º, I e II, do Código Penal, chegar a
entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do
contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a
teor da Súmula n. 7/STJ.II - Segundo entendimento reiterado desta
Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos
autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua
imprestabilidade. (ut, HC 408.808/PE, Rel.Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a
que se nega provimento.(AgRg no AREsp 1237143/AC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)Mas não obstante o
entendimento jurisprudencial, a versão apresentada pelo réu, além
de isolada, apresenta algumas inconsistências, senão vejamos.O
réu disse que pretendia registrar uma ocorrência contra os policiais
responsáveis pela condução de sua esposa, mas foi impedido por
eles. Contudo, mesmo após a sua prisão, nada disse ao Delegado
de Polícia, manifestando o direito de pronunciar-se somente em
juízo. Ora, causa estranheza que o réu pretendesse apresentar
uma acusação contra os policiais, por fato anterior, e após ter sido
“injustamente” preso por esses mesmos policiais, tenha silenciado.
Lado outro, muito embora o réu negue a embriaguez, se recusou a
se submeter o teste do etilômetro. Evidentemente que a realização
do teste não lhe era obrigatória, mas o resultado negativo
certamente redundaria na inconsistência da acusação de
embriaguez na direção de veículo automotor.Por fim, o Laudo
Preliminar de Exame Clínico de Embriaguez e Alterações
Psicomotoras de fl. 11 indica que o réu estava embriagado e com a
capacidade psicomotora alterada, fato que o impedia de dirigir.
Com efeito, o conjunto probatório indica que o réu, de fato, saiu em
seu veículo após ser advertido pelos policiais de que apresentava
sinais de embriaguez e que não poderia dirigir. Logicamente que os
policiais não poderiam simplesmente impedir que o réu entrasse
em seu veículo, mas ao dirigi-lo e já aferida a suposta embriaguez,
a ação de abordagem dos policias era obrigatória. Não se pode
olvidar, ainda, que a atual redação do art. 306 do CTB,
especificamente o seu § 2º, autoriza a verificação da alteração da
capacidade psicomotora através de “teste de alcoolemia, exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova
em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” A
conclusão da prova, como se vê, se coaduna perfeitamente com a
versão apresentada pela testemunha em juízo, não se mostrando
necessárias, portanto, outras provas.Assim sendo, presentes os
pressupostos da culpabilidade, assim como demonstrada a autoria
e materialidade, impões a condenação do réu nos termos da
denúncia. DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo procedente a denúncia
para condenar GILBERTO FERREIRA LIMA, já qualificado, pela
prática do crime descrito no art. 306, § 1º, II, da Lei 9.503/97.
Critério de individualização da pena O réu agiu com grau de
culpabilidade inerente ao crime praticado. Não registra antecedentes
criminais. Não há elementos concretos para se avaliar a sua
conduta social e sua personalidade. Os motivos do crime, segundo
restou apurado, são injustificáveis. As circunstâncias e
consequências são comuns ao delito. Não há que se falar em
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conduta da vítima. Dessa forma, sopesadas as circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção e multa
de R$ 312,00 (trezentos e doze reais), equivalente a 10 (dez) diasmulta à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à
época à época dos fatos, tornando-a definitiva ante a ausência de
qualquer outra causa modificadora.Não obstante a confissão, deixo
de diminuir a pena, porquanto fixada no mínimo legal (Súmula 231
STJ).Condeno o réu, ainda, à suspensão ou proibição de obter a
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo
de 02 (dois) meses, a contar do início do cumprimento da pena.
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENAA pena privativa de
liberdade será cumprida inicialmente no regime aberto. Nos termos
do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, a ser especificada em ulterior
audiência admonitória. DISPOSIÇÕES FINAISFaculto ao réu o
direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.
Custas pelo réu. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO: 1) Lance-se
o nome do réu no Rol dos Culpados; 2) Comunique-se o INI, II,
CONTRAN, DETRAN e TRE, para os devidos fins; 3) Fica o réu
intimado a pagar a multa no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
inscrição em dívida ativa;4) Expeça-se Guia de Execução; 5)
Concluídas as providências, inexistindo pendências, arquive-se.
PRI. Cacoal-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Ivens dos Reis
Fernandes Juiz de Direito
Jusciley da Cunha Costa
Diretor de Cartório
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL PRESENCIAL
A MMª. Juíza Substituta de Direito da Vara do Juizado Especial
Cível da Comarca de Cacoal/RO, Dra. Anita Magdelaine Perez
Belem, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a todos quantos o presente virem, ou dele
conhecimento tiverem, que no átrio desta Vara, localizada na
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal/RO, o(a) Oficial(a)
de Justiça designado(a) para o ato, levará a público leilão, no dia
28/08/2018, às 12 horas, a quem maior lance oferecer, o bem
penhorado nos autos supra, a seguir descrito:
- 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy J2, SMJ2008T, em bom estado de conservação e funcionamento.
AVALIADO em R$ 700,00 (setecentos reais).
Referido bem está sob a guarda do executada Elizangela de Lima
Beilke, com endereço à Rua Antônio Francisco Barbosa, 1701,
distrito do Riozinho, Cacoal.
O bem levado a leilão só poderá ser arrematado por valor inferior
ao da avaliação se houver prévia publicação do edital em jornal de
ampla circulação local, devidamente comprovada nos autos em até
05 (cinco) dias antes da data designada para o ato.
Considerar-se-á preço vil aquele inferior a 60% do valor da
avaliação.
Cacoal/RO, 30 de julho de 2018.
Glacia Nogueira Ramos
Diretora de Cartório

1ª VARA CÍVEL
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790
- Fone:(69) 34412297. Processo nº: 7005769-30.2018.8.22.0007
“Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RONILSON MORETI DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARCELO CARDOSO DE
OLIVEIRA - RO0003598
RÉU: GOVERNO DE RONDÔNIA
Decisão
Trata-se de pedido declaratório formulado por pessoa física em
face do Estado.
O caso de amolda às hipóteses descritas no artigo 2º, e não se
enquadra nas vedações de seu par. 1º, da lei 12153/09.
Posto isso, e considerando se tratar de competência absoluta
(par. 4º do citado dispositivo) declino da competência e determino
a remessa destes autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública
desta Comarca, com as baixas necessárias.
Cacoal/RO, 24 de julho de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal- JUIZADO ESPECIAL
Rua Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal/RO, CEP: 76963960. Telefone: (69) 3441-6905
email: Cwlje@tjro.jus.br
Processo nº 7000587-63.2018.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE: SATIMO E SILVA LTDA - ME
REQUERIDO(A): Nome: ELIZANGELA DE LIMA BEILKE
Endereço: Rua Antônio Francisco Barbosa nº 1701, 1701, Distrito
do Riozinho, Riozinho (Cacoal) - RO - CEP: 76969-000

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7001618-21.2018.8.22.0007
“Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LIDIA MARIA CAMPOS SANTANA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAQUIM JOSE DA SILVA
FILHO - RO0003952, JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA RO0006074
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
DESPACHO
Cite-se o INSS por meio da Procuradoria Federal, via PJE, nos
termos do art. 535 do NCPC.
Transcorrido o prazo para manifestação (30 dias), o que deverá ser
certificado nos autos, ou havendo concordância com os cálculos
apresentados, expeça-se o necessário, observando o montante do
crédito (RPV ou Precatório).
Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC, cujo montante deve ser
igualmente requisitado mediante a expedição da competente RPV
(R$5.440,73).
Após, remeta-se o RPV/Precatório ao Egrégio TRF da 1ª Região,
aguardando-se em arquivo a notícia de pagamento.
Com a notícia do cumprimento, venham os autos conclusos.
Cacoal/RO, 26 de julho de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7004800-15.2018.8.22.0007
¨Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)

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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AUTOR: MARTA UMBELINA TEIXEIRA AZEVEDO
Advogados do(a) AUTOR: 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
Decisão
(servindo de CARTA/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA DE
CITAÇÃO)
Defiro a gratuidade jurídica.
Cite-se a parte requerida acima mencionada para responder a
ação supra identificada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos
dos arts. 335 do NCPC, contados da efetiva citação via sistema
PJe ou da juntada do mandado judicial devidamente cumprido aos
autos, conforme o caso.
Pautada no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a
fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na
fase de saneamento/julgamento antecipado da lide, salvo em caso
de pedido incidental urgente, determino a prática dos seguintes
atos ordinatórios: a) com a vinda da contestação dê-se vista a
parte autora em réplica (prazo de 15 dias) e, no caso desta vir
subsidiada de documentos novos, consequente vista a parte ré
(prazo de 05 dias); b) não apresentada a contestação ou depois
da réplica, dê-se vista às partes para que especifiquem as provas
que pretendem produzir, justificando a pertinência e a finalidade,
sob pena de indeferimento e julgamento antecipado da lide. Nessa
ocasião, havendo interesse de produção de prova testemunhal,
faculto às partes depositarem o respectivo rol, com a qualificação
das mesmas.
Após, conclusos.
Cacoal/RO, 26 de julho de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7000519-50.2017.8.22.0007
“Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PAULO DE SOUZA FONSECA
Advogado do(a) AUTOR: ELISANGELA RIBEIRO SANTOS RO7231
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Decisão SERVINDO DE OFÍCIO
Ofício 1ª VC nº. 0279/2018 – Exp/Gab
Insurge a parte autora acerca da data programada de cessação do
benefício previdenciário de auxílio doença concedido judicialmente.
Pois bem. O artigo 101 da Lei nº 8.213 /91 determina que o
segurado em gozo do auxílio-doença deve se submeter a exame
médico a cargo da Previdência Social, sob pena de suspensão do
seu benefício.
O auxílio-doença possui caráter transitório, sendo absolutamente
possível sua cessação através de procedimento administrativo,
desde que constatada a recuperação da capacidade laborativa do
beneficiário, por médico perito.
No caso vertente, embora a parte autora tenha apresentado
documento que comprove a data da cessação programada, não há
notícia que a autarquia tenha submetido-a à realização de exame
por médico perito.
Assim, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se que a
autarquia descumpre o comando judicial, optando pela chamada
“alta programada” quando o benefício somente deve ser cessado
em caso de recuperação ou reabilitação do beneficiário e ainda
observado o prazo de 360 dias conforme fundamentado na
sentença prolatada nos autos.
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Destarte, serve via desta de Ofício ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS para que cumpra a sentença proferida nos autos,
devendo cessar o benefício apenas após a devida constatação de que
o segurado encontra-se reabilitado ou recuperado através de exame
por médico perito, observando-se o prazo consignado no título judicial.
Concedo o prazo de 15 dias para que comprove nestes autos as
providências adotadas e/ou apresente o que entender de direito.
Com ou sem manifestação, diga a parte autora em 05 dias e então
conclusos.
Cacoal/RO, 18 de julho de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
Ofício n°. 0279/2018 – GabExp – 1ª. Vara Cível
Gerente da APSADJ/GEXRO
Rua Campos Sales, nº 3132, Olaria
Porto Velho/RO - CEP 76.801-246
Anexos: cópia da sentença e documentos pessoais.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7000188-68.2017.8.22.0007
“Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELIZABETE PEREIRA DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: LUCIANA DALL AGNOL - MT0006774,
ALINE SCHLACHTA BARBOSA - RO0004145
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPACHO
Cite-se o INSS por meio da Procuradoria Federal, via PJE, nos
termos do art. 535 do NCPC.
Transcorrido o prazo para manifestação (30 dias), o que deverá ser
certificado nos autos, ou havendo concordância com os cálculos
apresentados, expeça-se o necessário, observando o montante do
crédito (RPV ou Precatório).
Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC, cujo montante deve ser
igualmente requisitado mediante a expedição da competente RPV
(R$1.589,44).
Após, remeta-se o RPV/Precatório ao Egrégio TRF da 1ª Região,
aguardando-se em arquivo a notícia de pagamento.
Com a notícia do cumprimento, venham os autos conclusos.
Cacoal/RO, 26 de julho de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 0043840-41.2009.8.22.0007
+Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: R. C. A. R.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA OAB/RO 3092
EXECUTADO: J. F. R.
Decisão
Intime-se a parte autora do teor do Ofício Id 18355908 e para que
compareça à agência do INSS desta Comarca, munida de cópia
do referido Ofício, para recebimento dos valores devolvidos à
autarquia previdenciária.
Após, deverá informar nos autos o resultado da diligência, bem
como atualizar o débito, caso persista, ou informar a quitação e
requerer a consequente extinção do feito.
Concedo à parte o prazo de 15 dias para manifestação.
Intimação via DJe.
Cacoal/RO, 13 de julho de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza 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 Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7011478-17.2016.8.22.0007
“Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: WILSON FERNANDES
Advogado do(a) AUTOR: HERISSON MORESCHI RICHTER RO0003045
RÉU: OZIEL RODRIGUES
SENTENÇA
O autor interpôs ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de aluguéis em face do requerido, todos
devidamente qualificados, aduzindo que locou para o requerido
um imóvel residencial, pelo período de 16/05/2016 a 26/11/2016 e
aluguel mensal de R$450,00 reais; que o requerido desde o início
da vigência do contrato não cumpriu as obrigações que lhe cabia,
sendo que nunca pagou nenhum mês de aluguel. Requer ao final,
o despejo e a condenação do requerido em pagar os alugueres
acrescido dos encargos da locação. Formulou pedido liminar.
Apresentou quadro demonstrativo do débito. Com a inicial vieram
os documentos.
A liminar foi deferida e determinada a citação do requerido.
O réu não foi encontrado e foi determinada a busca de endereço
nos sistemas informatizados.
As diligências retornaram infrutíferas e foi realizada a citação por
edital.
A curadora especial nomeada apresentou contestação sustentando
a nulidade da citação ante o não esgotamento dos meios de
localização do requerido para sua citação pessoal; no mérito,
apresenta defesa por negativa geral; requerendo a improcedência
da ação.
Intimado, o autor apresentou impugnação à contestação e pediu o
julgamento antecipado da lide.
É o relatório. Decido.
Prescindindo de outras provas a serem produzidas, antecipo o
julgamento da lide.
Não há preliminares ou questões prejudiciais para serem
analisadas, assim passo a analisar o mérito.
O autor informou o endereço do requerido que era de seu
conhecimento, tendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciado e
certificado que, conforme informações que recebeu o requerido
havia se mudado sem que soubessem do seu paradeiro.
Após, o Juízo diligenciou no sistema Infojud para localização do
endereço, tendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciado e certificado
que, conforme informações que recebeu do irmão, o requerido
havia se mudado.
Posteriormente o autor informou novo endereço que também
restou negativa. E então, só nesse momento, o autor pugnou pela
citação por edital.
Em observância ao disposto no artigo 256 do NCPC, o Juízo
determinou as buscas nos sistemas informatizados objetivando a
localização do endereço do requerido.
As buscas foram realizadas e a tentativa de citação restou infrutífera
e, só então, foi realizada a citação por edital.
Assim, foram atendidos os requisitos legais para que fosse deferida
a citação por edital.
Destaque-se que o processo não se dá apenas no interesse do
autor, mas também no interesse da justiça, como instrumento
necessário para que o Estado faça cumprir o seu dever de prestar
a jurisdição.
Efetuadas as tentativas de localização da parte executada de
acordo com as possibilidades disponibilizadas à parte exequente
e frustradas as demais modalidades de citação existentes, não
haveria de se admitir eventual alegação de nulidade da citação
por edital sob o argumento de que não teria sido precedida das
diligências necessárias para a localização do demandado.
Portanto, exauridos os meios processuais de localização do
requerido, entenda-se, quando não lograr êxito a tentativa via postal
e frustrada a localização ou o paradeiro do requerido por oficial de
justiça, bem como não dispondo o autor de outro endereço, restará
autorizado ao autor a requerer a citação por edital.
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Desta forma, atendidos os requisitos dos arts. 256 e 257 do NCPC,
dentre os quais não se insere a necessidade de consulta às
repartições públicas, não havendo que se falar em nulidade do ato
de citação e tampouco em prejuízo ao requerido, rejeito a alegação
de nulidade da citação ocorrida nos autos.
No mais, embora o requerido tenha se mudado, ou seja,
desocupado voluntariamente o imóvel, tal circunstância não impede
a continuidade da ação quanto à pretensão da parte autora em
relação a condenação nos aluguéis vencidos do referido imóvel.
Vejamos a jurisprudência nesse sentido:
TJDFT-148802) AÇÃO DE DESPEJO. ENTREGA DAS CHAVES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA.
DESOCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL.
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. ART. 12, LEI 1.060/50. I - Na ação de despejo,
cumulada com cobrança de aluguéis e demais encargos da
locação, ocorrendo a entrega voluntária das chaves do imóvel
no curso do processo e após a citação, remanesce o interesse
processual na resolução do contrato, dispensando-se, apenas, a
ordem de despejo. Preliminar de perda superveniente do objeto
rejeitada. II - É devida a multa de três meses de aluguel, uma vez
que a hipótese dos autos caracteriza inadimplemento e não simples
mora. III - O locatário comprovou o pagamento de parte do débito,
o qual deverá ser deduzido do valor da dívida. Portanto, impõe-se
a sua exclusão da condenação. IV - A concessão da gratuidade de
justiça não isenta o seu beneficiário da condenação ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios. Estabelece
a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos
do art. 12 da Lei 1.060/50. V - Apelação parcialmente provida.
(Processo nº 2009.01.1.061410-0 (564620), 6ª Turma Cível do
TJDFT, Rel. Vera Andrighi. unânime, DJe 16.02.2012).
Da análise do contrato firmado entre as partes, o item VII prevê,
expressamente, a responsabilidade do Locatário pelo pagamento
do aluguel mensal, bem como, de todas as despesas relativas ao
uso e existência do imóvel locado – água, luz, esgoto e despesas
de condomínio, devendo o locatário fazer a comprovação dos
pagamentos.
In casu, não houve comprovação que o locatário está adimplente
com sua obrigação locatícia de pagamento dos acessórios da
locação e os débitos pretéritos.
Ressalte-se que a falta de pagamento de parte ou de todo, é
suficiente para ensejar a procedência do pedido, a mora existe,
sendo inevitável à rescisão do contrato e o consequente despejo
com o ressarcimento dos alugueres e encargos da locação,
conforme determina o artº 9º, II e III da Lei nº 8.245/91.
Do dispositivo.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE
DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS interposta pelo autor
em face dos requerido, para declarar rescindido o contrato de
locação avençado entre as partes, e por consequente condená-lo
no pagamento de R$2.336,11 reais a título de alugueis e o valor
de R$707,85 a título de encargos da locação, em favor do autor,
acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e
juros de 1% a partir da citação
Por conseguinte, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO
DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I do Novo Código de
Processo Civil.
Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários
advocatícios fundada no princípio da causalidade e porque não
configurada a sucumbência, ante a citação editalícia do requerido.
Sem custas.
Em caso de recurso, desnecessária conclusão, devendo a
Escrivania proceder conforme §§1º, 2º e 3º do artigo 1010 do
NCPC.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Registro e Publicação via Pje.
I. via Pje.
Ciência à Defensoria.
Cacoal/RO, 4 de julho de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza 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
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7011339-31.2017.8.22.0007
“Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CLEONI FELIPE INACIO
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUZINETE PAGEL GALVAO RO0004843
EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPACHO
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para a parte autora justificar o
valor pleiteado no item “a” dos pedidos, ou seja, o correspondente
à R$192.518,68 reais, sob pena de multa por litigância de má-fé.
I. via Pje.
Cacoal/RO, 19 de julho de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 0012738-25.2014.8.22.0007
Assunto: [Cédula de Crédito Bancário]
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SICREDI UNIVALES MT
Advogados do(a) EXEQUENTE: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA
GUARIENTI - MT013701O, PEDRO FRANCISCO SOARES MT012999O
EXECUTADO: KLASSE A COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,
WAGNER MARCOS FELISBERTO
Finalidade: Intimação da parte autora/requerente, por intermédio
do advogado, para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias,
acerca do resultado da consulta ao sistema RENAJUD, a qual
restou infrutífera, requerendo o que de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7009240-88.2017.8.22.0007
+Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOACIR FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE - OAB/
RO 2790
RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA,
JAMES MATTHEW MERRILL, CARLOS NATANIEL WANZELER
Decisão
A parte autora emendou parcialmente a inicial.
Conforme já narrado na decisão Id 14633152, o requerente
mencionou que desembolsou o valor de R$ 41.439,87, contudo
não apresentou os boletos de pagamento do referido valor.
Desta forma, concedo novo prazo para emenda, devendo o autor
apresentar o comprovante de pagamento dos boletos, justificar
impossibilidade de apresentação ou ainda informar se o seu
ingresso no negócio se deu mediante bônus de terceiro.
Caso o ingresso da autora na rede de divulgadores da Telexfree
tenha se dado mediante bônus de terceiro, deverá demonstrar em
que consiste o seu interesse de agir na presente demanda, sob
pena de indeferimento da inicial, posto que a sentença coletiva
proferida pela Justiça Estadual do Acre determinou o retorno das
partes ao status quo ante.
Assim, a empresa requerida deve devolver aos seus divulgadores
os valores que recebeu, deduzindo-se os valores que efetivamente
pagou. Estes valores mencionados no título judicial referem-se às
quantias efetivamente desembolsadas, seja pelos divulgadores ou
pela empresa ré e não aos valores fictícios que constavam dos
cadastros de usuários de cada divulgador.
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Desta forma, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se que
àqueles que ingressaram na rede de divulgadores apenas através
de bônus de terceiros, efetivamente, nada pagaram à requerida,
não havendo interesse de agir na liquidação de valores a serem
recebidos da requerida, pois, obviamente, nada tem a receber.
Intimação via DJe.
Cacoal/RO, 13 de julho de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE Juíza de Direito
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 0115218-28.2007.8.22.0007
Assunto: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CICERO DOMINGOS DA SILVA, ZULEIDE NERIS
DOS SANTOS SILVA, SIRLEIDE NERIS DA SILVA, CILENE
NERIS DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL DOS ANJOS FERNANDES
JUNIOR - RO0003214
EXECUTADO: LINDEBERGE MIGUEL ARCANJO
Advogados do(a) EXECUTADO: CESAR AUGUSTO VIEIRA RO0003229, JOSE CARLOS LAUX - RO0000566
Finalidade: Intimação da parte autora/exequente, por intermédio do
seu advogado, para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias,
acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que entender de
direito, haja vista o retorno da carta precatória.
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 0007129-61.2014.8.22.0007
Assunto: [Nota Promissória]
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARYVIL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: ROSIMEIRY MARIA DE LIMA RO0002504
RÉU: CARMELITA VIEIRA SILVA
FINALIDADE: Intimação da parte autora, por intermédio do seu
advogado, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar
suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte
requerida contra a sentença prolatada nos autos.
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7011410-33.2017.8.22.0007
Assunto: [Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSEMARIO SOARES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA
- RO0006074, JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO - RO0003952
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO AUTOR
FINALIDADE: Intimar a parte através de seu advogado para no
prazo legal, para que, querendo, se manifeste acerca do laudo
pericial, ofereça réplica, bem como para que especifique as provas
que pretende produzir, justificando a pertinência e a finalidade, sem
prejuízo do julgamento antecipado.
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7003981-78.2018.8.22.0007
Assunto: [Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PALMIRA APARECIDA MORTARI DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: KAROLINE TAYANE FERNANDES
SANTOS - RO8486, NERLI TEREZA FERNANDES - RO0004014
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO AUTOR
FINALIDADE: Intimar a parte autora através de seu advogado
para, querendo, se manifeste, oferecendo réplica, bem como para
que especifique as provas que pretende produzir, justificando a
pertinência e a finalidade, sem prejuízo do julgamento antecipado.
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1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7001900-93.2017.8.22.0007
Assunto: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens]
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CHARLIZE CECCON
Advogado do(a) EXEQUENTE: MIGUEL ANTONIO PAES DE
BARROS FILHO - RO0007046
EXECUTADO: FENIX DO ORIENTE PRESTADORA DE
SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO AUTOR
FINALIDADE: Intimar a parte autora através de seu advogado
para no prazo legal dar prosseguimento ao feito e requerer o
que entender de direito, dando cumprimento ao ultimo despacho
proferido nos autos, sob pena de extinção e arquivamento.
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 0009035-91.2011.8.22.0007
Assunto: [Prestação de Serviços]
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCACAO E
CULTURA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANA PAULA DE LIMA FANK - RO6025
EXECUTADO: CELSON CANDIDO DA ROCHA
PROSSEGUIMENTO
Finalidade: Intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para no
prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo
o que entender de direito, sob pena de extinção, arquivamento e/
ou suspensão (conforme hipótese legal cabível) por desinteresse
processual.
OBS.1: Reputa-se conveniente, para melhor eficiência da consulta
BACENJUD, que a parte autora/credora aproveite o ensejo para
atualizar valor do débito.
OBS.2: Para o sistema RENAJUD necessário recolher uma taxa
para cada CPF e/ou CNPJ a ser consultado, conforme artigo 17 da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
OBS.3: Para o sistema INFOJUD necessário recolher uma
taxa para cada ano de Declaração IRPF/IRPJ a ser consultado,
conforme artigo 17 da Lei Estadual nº 3.896/2016.
OBS.4: Imprescindível informar o CPF e/ou CNPJ do requerido
para consulta aos sistemas acima explicitados.
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7000794-62.2018.8.22.0007
Assunto: [Aposentadoria por Invalidez]
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA MADALENA DOS REIS TESOURAS
Advogado do(a) AUTOR: ELIEL MOREIRA DE MATOS RO0005725
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
MANIFESTAR-SE SOBRE LAUDO E PROVAS
Finalidade: Intimação do(a) advogado(a) da parte autora/
requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo: a)
manifestar-se acerca do laudo médico pericial juntado aos autos;
b) especificar objetivamente as provas que pretende produzir,
justificando de modo claro e preciso sua finalidade e pertinência,
em especial os fatos aos quais a prova pleiteada se destina, sob
pena de indeferimento e sem prejuízo do julgamento antecipado.
Sendo pleiteada prova testemunhal ou pericial, a parte interessada
deverá desde logo apresentar o rol de testemunhas com suas
qualificações, os quesitos e a indicação do assistente técnico,
conforme o caso.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7004129-89.2018.8.22.0007
“Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: ANA RITA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA RO0003092
RÉU: BANCO CETELEM S.A
Decisão
À emenda, no prazo de 15 dias (art. 319, NCPC), e sob pena
de indeferimento da inicial, devendo a parte autora regularizar a
representação processual.
I. via DJE.
Cacoal/RO, 27 de julho de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7012084-11.2017.8.22.0007
Assunto:
[Aposentadoria
por
Invalidez,
Auxílio-Doença
Previdenciário, Restabelecimento]
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LEVI MARTINS DA COSTA
Advogados do(a) AUTOR: DARCI JOSE ROCKENBACH RO0003054, GENI MARIA SITOWSKI - RO8714
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RÉPLICA À CONTESTAÇÃO – LAUDO - PROVAS
Finalidade: Intimação do(a) advogado(a) da parte autora/
requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo: a)
apresentar impugnação à(s) contestação(ões) juntada(s) aos
autos; b) manifestar-se acerca do laudo médico pericial juntado
aos autos; c) especificar objetivamente as provas que pretende
produzir, justificando de modo claro e preciso sua finalidade e
pertinência, em especial os fatos aos quais a prova pleiteada se
destina, sob pena de indeferimento e sem prejuízo do julgamento
antecipado. Sendo pleiteada prova testemunhal ou pericial, a parte
interessada deverá desde logo apresentar o rol de testemunhas
com suas qualificações, os quesitos e a indicação do assistente
técnico, conforme o caso.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.E-mail: cwl1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7007906-19.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MILENI ANDRADE DE OLIVEIRA, SANDRA ANDRADE
TEIXEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ELIEL MOREIRA DE MATOS RO0005725
Advogado do(a) AUTOR: ELIEL MOREIRA DE MATOS RO0005725
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Certidão
Perícia Agendada
PERÍCIA AGENDADA
Finalidade: Fica a parte autora, através deste expediente, intimada
quanto a designação de perícia a ser realizada no dia 24/08/2018
às 13:30 horas, pela Dra. Fernanda Nathalia Paulo da Silva Oliveira,
na Clinica Centro Médico de Cacoal, na Av. Cuiabá, nº 1626, Bairro
Centro, CEP 78976-020, Cacoal/RO. Telefone do hospital: (69)
3441-2483.
OBS.1: A parte autora deverá, ainda, ACESSAR os autos
processuais do processo (PJE) e tomar ciência do inteiro teor
despacho inicial, bem como de todos os documentos juntados aos
autos até o presente momento.
OBS.2: O advogado deverá providenciar a notificação do(a)
requerente à comparecer à perícia, conforme despacho retro.
OBS.3: Fica intimado o(a) patrono(a) do(a) autor(a) à deverá retirar
as cópias cópias necessárias e entregá-las à parte, que deverá
levar para a perícia todos os exames médicos a que foi submetida,
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e apresentar-se com documento pessoal de identificação que
possua foto, sob pena de restar prejudicada a avaliação pericial,
ocasionando a demora na solução do seu pedido ou mesmo a
improcedência da ação.
OBS.4: Quesitos já enviados a(o) perito(a), via e-mail.
Cacoal/RO, 30 de julho de 2018.
ARISON GARCIA LIMA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297.
Processo nº: 7009853-29.2017.8.22.0001
§Classe: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
REQUERENTE: SOLANGE PEREIRA VIEIRA TAVARES, PERLA
RODRIGUES DA SILVA, SERGIO PAULINO VIEIRA, CLEVIO
PEREIRA VIEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: MARA REGINA HENTGES
LEITE - RO7840, PAULO TIMOTEO BATISTA - RO0002437
INTERESSADO: SONIA PEREIRA DA SILVA
Decisão
Conforme decisão prolatada anteriormente nos autos, necessária a
comprovação da legitimidade ativa dos autores para levantamento
do valor depositado.
Os documentos constantes dos autos já foram analisados e são
insuficientes para a convicção deste Juízo, consoante o que fora
exposto nos autos.
A manifestação apresentada pelos autores nada acrescentou, uma
vez que desprovida de provas documentais.
A prova de filiação pode, notadamente, ser realizada pela via
documental, sendo impertinente o pedido de produção de prova
oral. Assim, com fundamento no art. 370 do NCPC, indefiro o
pedido de produção de prova oral.
Apresentem os autores, no prazo de 15 dias, certidões de
nascimento/casamento ou outros documentos que possibilitem
elucidar os pontos descritos na decisão anterior e aferir, a partir da
análise de sua ascendência, o grau de parentesco com a de cujus,
sem o que a inicial será indeferida.
Cacoal/RO, 26 de julho de 2018.
EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE
Juíza de Direito
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7006705-55.2018.8.22.0007
Assunto: [Mensalidades]
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) AUTOR: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831, LILIAN MARIANE LIRA - RO0003579
RÉU: NIELSON CARLOS VIEIRA DO AMARAL
MANIFESTE-SE O AUTOR – EXPEDIÇÃO MANDADO EM
COMARCA DIVERSA
Finalidade: Fica intimada a parte autora, por intermédio de seu
advogado, para que providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o
recolhimento da taxa para expedição de mandado judicial no PJE
para cumprimento em outras Comarcas do Estado de Rondônia,
comprovando sua juntada aos autos, nos termos do Provimento
Corregedoria nº 008/2017 de 20/04/2017, cuja taxa é disciplinada
pelo art. 30 da Lei 3.826/2016 (Regimento de Custas). Custa de
Código 1015 do Sistema de Controle de Custas Processuais do
TJRO.
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7007721-44.2018.8.22.0007
Assunto: [Auxílio-Doença Previdenciário]
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS
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Advogado do(a) AUTOR: ELISANGELA RIBEIRO SANTOS RO7231
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO AUTOR PERICIA AGENDADA
FINALIDADE: Intimar a parte autora através de seu advogado
de todo teor do R. Despacho na id 17209642 BEM COMO
para comparecer na perícia médica agendada para o dia 04 de
SETEMBRO de 2018 às 14:00 horas a ser realizada pela Dra.
Amalia Campos Milani e Silva no HOSPITAL SAMAR, localizado na
Av. São Paulo, Centro, próximo ao escrito da Eletrobras e a Praça
da Igreja Católica, devendo o autor levar consigo no dia da perícia
todos exames que tenha sido realizado. OBS: O AUTOR ESTA
DEVIDAMENTE INTIMADO ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO
PARA COMPARECER NA PERÍCIA AGENDADA, CONFORME
DESPACHO DE ID 19840146.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Cacoal - 1ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790
- Fone: (69) 34412297
CERTIDÃOCertifico e dou fé que a sentença de id 18435594,
transitou em julgado para as partes em 12/07/2018, considerandose as intimações de ids 18448215 e 18448216, sem que houvesse
interposição de recurso.
Nada mais.
Cacoal/RO, 23 de julho de 2018.
Jerdson Raiel Ramos
Diretor de Cartório
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7003545-22.2018.8.22.0007
Assunto: [Regulamentação de Visitas]
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: A. D. S. C. J.
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: A. P. M.
Advogado do(a) RÉU: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
RÉPLICA À CONTESTAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO PROVAS
Finalidade: Intimação do(a) advogado(a) da parte autora/requerente
para, no prazo de 15 (quinze) dias: 1) apresentar impugnação à(s)
contestação(ões) juntada(s) aos autos; 2) especificar objetivamente
as provas que pretende produzir, justificando de modo claro e
preciso sua finalidade e pertinência, em especial os fatos aos quais
a prova pleiteada se destina, sob pena de indeferimento. Sendo
pleiteada prova testemunhal ou pericial, a parte interessada deverá
desde logo apresentar o rol de testemunhas com suas qualificações,
os quesitos e a indicação do assistente técnico, conforme o caso.
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7003151-83.2016.8.22.0007
Assunto: [Correção Monetária, Arras ou Sinal, Cheque, Espécies
de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: DEISE LUCIA DA SILVA SILVINO
VIRGOLINO - RO0000615, JAQUELINE FERNANDES SILVA
- RO0008128, MILEISI LUCI FERNANDES - RO0003487, LUIZ
FERNANDO COUTINHO DA ROCHA - RO000307B
EXECUTADO: PAULO BRESSANI DE FREITAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO AUTOR
FINALIDADE: Intimar a parte autora através de seu advogado
para no prazo legal dar prosseguimento ao feito e requerer o que
entender de direito.
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1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 0000085-83.2017.8.22.0007
Assunto: [Inventário e Partilha]
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: IRACEMA SIQUEIRA DA SILVA, FRANCIELI
SIQUEIRA DA SILVA, PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA COUTINHO,
UERTES DINIZ DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO ACIOLE GUIMARAES
- RO0006798
INVENTARIADO: JOSÉ ADEMIR DINIZ
ÚLTIMAS DECLARAÇÕES
Finalidade: Intimação do(a) advogado(a) da parte autora/
inventariante para que manifeste-se nos autos, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentando aos autos as últimas declarações,
recolhimento das custas e ITCD.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Processo: 7002467-27.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DIOGO FERNANDES PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: LUZINETE PAGEL GALVAO - RO0004843
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
ATO ORDINATÓRIO
ESTUDO SOCIAL
Finalidade: Intimação dos advogados das partes para manifestaremse, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do ESTUDO SOCIAL
juntado aos autos, requerendo objetivamente o que se entender de
direito quanto ao prosseguimento do feito.
Cacoal, 30 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 1ª Vara Cível
Processo: 7008006-71.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: K. R. V. A. e outros
Advogados do(a) AUTOR: JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA
- RO0006074, JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO - RO0003952
Advogados do(a) AUTOR: JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA
- RO0006074, JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO - RO0003952
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
ATO ORDINATÓRIO
ESTUDO SOCIAL
Finalidade: Intimação do advogado da parte autora para
manifestarem-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do
ESTUDO SOCIAL juntado aos autos, requerendo objetivamente o
que se entender de direito quanto ao prosseguimento do feito.
Cacoal, 30 de julho de 2018
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO
Processo nº: 7010005-59.2017.8.22.0007
Assunto: [Alimentos]
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: W. B. D. S. V.
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: A. D. S. V.
MANIFESTE-SE O AUTOR - APRESENTAR ENDEREÇO
Finalidade: Intimação do(a) advogado(a) da parte autora/
exequente para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias,
acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos
(com diligência negativa), indicando o endereço atualizado/válido/
completo da parte requerida/executada (inclusive com Código de
Endereçamento Postal = CEP), e/ou requerendo o que entender
de direito quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção
por desinteresse processual.
Prazo DPE e Fazendas Públicas = 10 (dez) dias

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

555

1º Cartório Cível
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal
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.: 0021216-32.2008.8.22.0007
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Marta Pereira da Silva
Advogado:Ana Paula Morais da Rosa (OAB/RO 1793), Marli Teresa
Munarini de Quevedo (RO 2297)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Advogado não Informado ( 00000)
MANIFESTEM-SE AS PARTES – RPV/PRC
Finalidade: Intimação da partes, por intermédio de seu advogado/
procurador, para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias para
o autor e no prazo de 10 (dez) dias para a autarquia requerida,
acerca da regularidade dos dados informados no(s) RPV(s)/PRC(s)
expedido(s) nos autos, para posterior remessa da requisição ao
COREJ/TRF1.
Jerdson Raiel Ramos
Diretor de Cartório

2ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7002032-19.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: NOEL DE ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Despacho COM FORÇA DE MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
Tendo em vista a recusa do especialista nomeado, nomeio Dr
Joezer Duarte Carvalho, Cardiologista, Av São Paulo, 10393
Cacoal, Rondônia RO, 34414612, para que atue na função de
perito do juízo, na forma do art. 465, do CPC.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela postergo sua análise
para após a realização da perícia médica e manifestação da
autarquia requerida.
Desde logo, baseado no poder geral de cautela, considerando
a urgência da situação de doença, DETERMINO a produção da
prova pericial.
O perito nomeado responderá aos quesitos padrão da Justiça
Federal, por isso INDEFIRO os quesitos eventualmente formulados
pelas partes ou os que as partes apresentarem, por entender que o
laudo a ser apresentado, no modelo o padrão quesitos padrões são
suficientes para esclarecimento da causa.
Na forma do art. 465, § 1º, II do NCPC, fica a parte autora intimada,
VIA PJE, para indicar, querendo, assistente técnico no prazo de
15 dias.
Conforme orientações da Procuradoria Federal, não há necessidade
de intimações para apresentação de quesitos ou indicação de
assistente técnico.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 200,00, na forma da
Resolução n. CJF-RES-2014/00305.
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Intime-se o perito sobre a designação e para que informe a data
da perícia, diretamente ao Oficial de Justiça. Na oportunidade, fica
o perito também intimado para informar o tempo estimado para
tratamento tendo em vista os laudos e exames médicos e, não
sendo possível, dizer conforme a literatura médica narra o tempo
de tratamento para o caso em apreço.
Informada a data, intime-se a autora a comparecer à perícia munida
de seus documentos e exames, bem como do assistente técnico,
se houver.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial.
A parte autora deverá apresentar ao perito eventuais exames e/ou
laudos já encartados aos autos, bem assim outros contemporâneos.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
PARA O PERITO E PARA AS PARTES.
Após juntada do laudo, CITE-SE o INSS para responder a ação
supra identificada, no prazo de 30 dias, via PJe, consoante regra
do art. 246, §2º, NCPC e INTIMEM-SE as partes para manifestação
acerca do laudo.
Visando a instrução do feito, fica a parte autora intimada a juntar
histórico de contribuições fornecido pelo INSS (CNIS ou outro
documento comprobatório), se já não houver carreado à inicial.
Em seguida venham conclusos para saneador ou julgamento
antecipado.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7006585-12.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: VALDECI DOMINGOS DA SILVA
Endereço: Rua Henrique dos Santos Mota, 1431, Jardim
Bandeirantes, Cacoal - RO - CEP: 76961-808
Advogados do(a) AUTOR: ADENILZA MARCELINO DA SILVA
OLIVEIRA - RO8964, GERALDO ELDES DE OLIVEIRA RO0001105
RÉU:
Nome: TIM CELULAR S.A.
Endereço: Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, loja 51/53
sala 01, Jardins, Aracaju - SE - CEP: 49026-010
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
A declaração de hipossuficiência e os documentos juntados aos
autos não servem ao convencimento de que o(s) autor(a)(es)
seja(m) desprovido(s) de recursos ao ponto de não poder(em)
arcar com as custas do processo.
De se registrar que a Constituição Federal assegura nos termos do
art. 5º LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que
não ficou evidenciado nos autos sobretudo diante da fatura de
energia elétrica acostada aos autos.
Assim, para fins de concessão do benefício da gratuidade, a
declaração de que não possui condições de pagamento das custas
sem prejuízo próprio ou de sua família não é absoluta, a depender
de outros elementos que confirmem a declaração, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica
na espécie:
“O benefício de assistência judiciária gratuita pode ser concedido
mediante declaração da parte de que não pode arcar com as
custas e despesas do processo, salientando-se que é possível
ao magistrado, com base nos elementos dos autos, analisar
se o requerente preenche, ou não, os requisitos legais para a
concessão do benefício. (RMS 15.508/RJ, Rel. Ministro HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 27.02.2007,
DJ 19.03.2007 p. 352).
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Registro que também não se trata de situação em que há permissão
legal para o recolhimento das custas para o final, nos termos da Lei
3.896/2016.
Assim, emende-se a inicial para recolher as custas iniciais ou juntar
comprovantes/documentos que demonstrem a hipossuficiência
do(s) autor(es), tais como declaração de imposto de renda, holerite,
extratos de conta, etc.
Intime-se, na pessoa dos Procuradores (art. 269 e 272, § 2º, do
Novo Código de Processo Civil e art. 50, das Diretrizes Gerais
Judiciais).
Aguarde-se integral cumprimento.
Em eventual recurso, desde já mantenho a decisão por seus
próprios fundamentos.
Prazo para cumprimento 15 (quinze) dias sem o que será a inicial
indeferida.
Int. via DJE.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7003499-67.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: JAIR ENGLER DE ALMEIDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: HELENA MARIA FERMINO RO0003442
RÉU:
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: NORAZI BRAZ DE MENDONCA
- RO2814
Sentença
O executado juntou comprovante de pagamento de todo o valor da
condenação (ID18754457).
Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro nos artigos
924, inciso II e 925, do Código de Processo Civil, tendo em vista o
pagamento integral da dívida, objeto da condenação.
Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados e seus
rendimentos em favor da parte autora observados os poderes da
procuração.
Diligencie-se quanto as custas, se houver, intimando-se para
pagamento sob pena de inscrição em dívida ativa, o que desde já,
determino.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Cacoal/RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7011752-78.2016.8.22.0007
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
AUTOR:
Nome: BANCO DA AMAZONIA SA
Endereço: Avenida Porto Velho, 2386, - de 2364 a 2666 - lado par,
Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-878
Advogado do(a) EMBARGANTE: MONAMARES GOMES RO0000903
RÉU:
Nome: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL
Endereço: Rua Florianópolis, 1747, - de 1572 a 1920 - lado par,
Liberdade, Cacoal - RO - CEP: 76967-412
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Advogado do(a) EMBARGADO:
Despacho
Intime-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo
comum de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade dos Embargos
Infringentes opostos, nos termos § 2º do art. 34 da lei 6.830/80.
Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.
Somente então tornem os autos conclusos.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº:
7000249-60.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: J G CONFECCOES LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUCIANA DALL AGNOL MT0006774, ALINE SCHLACHTA BARBOSA - RO0004145
RÉU:
Nome: ANDRAS NUNES FREITAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Sentença
Homologo, por sentença, o acordo entabulado entre as partes
(ID17687283) para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.
Por conseguinte, RESOLVO O PROCESSO COM EXAME DO
MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo
Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Transitada em julgado, arquive-se.
Cacoal/RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7010609-54.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES
JUNIOR - RN000392A
RÉU:
Nome: ZULEIDE FREITAS DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: GILDO LEOBINO DE SOUZA
JUNIOR - CE28669
Sentença
Trata-se de cumprimento de sentença.
A parte autora informa o adimplemento do débito e requer a
extinção do feito.
Tendo em vista o cumprimento da obrigação com sua quitação,
EXTINGO o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC.
Libero eventuais restrições e penhoras. Oficie-se, se necessário.
Diligencie-se quanto as custas, se houver, intimando-se para
pagamento sob pena de inscrição em dívida ativa, o que desde já,
determino.
Cumpridas as DGJ, arquive-se.
Int. via DJe.
Cacoal/RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

557

PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7006643-15.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: JACOB PEREIRA COSTA
Endereço: Rua Mato Grosso, 5263, - até 1326/1327, Liberdade,
Cacoal - RO - CEP: 76967-456
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Emende-se a inicial para juntar pedido de prorrogação do benefício
anterior a cessação que se deu em 31/10/2017 ou comprovante
de comparecimento em perícia médica (HISMED) sob pena de
indeferimento da inicial.
Prazo para cumprimento 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após tornem os
autos conclusos.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7014688-76.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: SOCRAM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: FERNANDO DA SILVA AZEVEDO
- RO0001293
RÉU:
Nome: BENEDITO FERNANDES RIBEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Sentença
O ordenamento jurídico brasileiro assegura ao exequente a livre
disponibilidade de seu crédito, podendo desistir de executálo a qualquer tempo, em relação a um, a alguns ou a todos os
executados, mesmo porque a execução existe em favor do
credor e para a satisfação do seu crédito (art. 775, caput, do
CPC). Sabe-se também que o exercício de tal faculdade não
implica, necessariamente, renúncia ao direito de cobrança dos
valores que lhe são devidos. (AC. 2000.38.00.040792-4/MG, Rel.
Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, Sexta
Turma, DJ 06/03/2006 p. 227; AC 2001.38.00.012176-2/MG.
Assim, a parte autora requereu a desistência do processo, conforme
se verifica ID17954734.
Portanto, Homologo o pedido de desistência, nos termos do art.
200, parágrafo único, combinado com artigo 775, ambos do Código
de Processo Civil e EXTINGO O PROCESSO, nos termos do artigo
485, inciso VIII, do mesmo diploma legal.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Tendo em vista o disposto no art. 1.000, parágrafo único, do CPC,
arquive-se o processo imediatamente.
Cacoal/RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
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PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7008042-16.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: JOSEFA DE FATIMA FREITA JORGE
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 3122, - de 3040 a 3270 lado par, Princesa Isabel, Cacoal - RO - CEP: 76964-128
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUZINETE PAGEL GALVAO RO0004843
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
Decisão
Não há preclusão dos honorários de execução visto que a parte
autora quando da apresentação dos cálculos do cumprimento de
sentença especificou a verba honorária da fase executiva, vide
ID12713081 e seguintes. Assim sendo, a parte autora não pode
ser prejudicada pelo erro do Cartório que não expediu a verba
mesmo devidamente discriminada, ID18297608. Portanto, indefiro
o pedido de ID18411598.
Desta feita, como não houve questionamento sobre a forma que
se deu os cálculos realizados, remeta-se as RPVs previamente
cadastradas.
No mais, cumpra-se conforme ID13017984.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7001146-20.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA
Endereço: Rua São Paulo, 2359, - de 2173 a 2489 - lado ímpar,
Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-781
Advogados do(a) AUTOR: MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA RO0003981, JOSE EDILSON DA SILVA - RO0001554
RÉU:
Nome: DOMINGOS DA SILVA BECKMAN
Endereço: Área Rural, Linha 07, PT 5, Área Rural de Cacoal,
Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogado do(a) RÉU: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA RO0004741
Despacho
Indefiro o pedido de remessa dos autos visto que não há nenhum
hipótese legal autorizativa.
No mais, vejo que o acordo realizado em ID 18686713 - Pág. 1
abrange o objeto da presente demanda.
Assim sendo, digam as partes, no prazo comum de 5 (cinco)
dias, se já houve pagamento ou se persiste o interesse de agir na
presente demanda.
Intime-se, ainda, Deisyane Lemes Rodrigues e Claudia Maximina
Rodrigues para tomarem conhecimento da presente demanda,
e, se assim o entenderem juntarem cópia do comprovante de
pagamento da dívida ora cobrada, vez que, nos termos do acordo
juntado pelo requerido (autos 7000225-61.2018.8.22.0007), estas
assumiriam a dívida do réu perante o Hospital.
Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se. Após, tornem
os autos conclusos para extinção.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
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PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7000499-59.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DE CASTRO
BARCELLOS - RS0056630
RÉU:
Nome: LAUDELINO PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) EXECUTADO: MIGUEL ANTONIO PAES
DE BARROS - RO0000301, ROSIMEIRY MARIA DE LIMA RO0002504
Sentença
A parte autora deu quitação e pugnou pelo arquivamento,
ID17804001.
Assim, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo 924, inciso
II, do Código de Processo Civil.
Havendo saldo de custas, intime-se o requerido para fazer o
recolhimento no prazo legal sob pena de inscrição em dívida ativa.
Oportunamente, arquive-se.
Cacoal/RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Processo: 7000822-98.2016.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: LOURDES DE QUEIROZ
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALINE SCHLACHTA BARBOSA RO0004145, LUCIANA DALL AGNOL - MT0006774
EXECUTADO: DANITIELE RODRIGUES DA CRUZ
Advogado do(a) EXECUTADO:
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora INTIMADA a se manifestar acerca da informação
juntadas em Id. 20136600.
Cacoal, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7008322-50.2018.8.22.0007
Classe: INF JUV INFRACIONAL - PROCESSO DE APURAÇÃO
DE ATO INFRACIONAL (1464)
AUTOR:Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
RONDÔNIA - PJ
RÉU: Nome: MARCOS PEREZ SILVEIRA
TERMO DE AUDIÊNCIA
Finalidade: Apresentação
Autos: 7008322-50.2018.8.22.0007 – Processo de apuração de ato
infracional
Data: 27 de julho de 2018, às 12:15 horas
Partes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA - PJ
MARCOS PEREZ SILVEIRA
Presentes:
Juiz de Direito : Dra. Ane Bruinjé
Ministério Público : Dra. Luciana Ondei Rodrigues Silva
MARCOS PEREZ SILVEIRA e seu genitor Rene João Silveira
Advogado (a) : Dr. Yassuo Trojahn Hayashi – Defensor Público
Sistema de gravação: Audiência gravada em sistema audiovisual,
na forma do Provimento Conjunto n. 001/2012-PR-CG, publicado
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no Dje n. 193/2012, de 18.10.2012, com a ciência de todos os
presentes. As partes foram advertidas de que a gravação se destina
única e exclusivamente para instrução processual, expressamente
vedada a utilização ou divulgação por qualquer meio (art. 20 da Lei
n. 10.406/2002-Código Civil), punida na forma da Lei.
Ocorrências:
Instalada a audiência, colheu-se o depoimento de MARCOS
PEREZ SILVEIRA e a oitiva de seu genitor Rene João Silveira,
conforme registro audiovisual.
Manifestação do MPE: “Mma. Juíza, considerando o visível
comprometimento com o uso de drogas, em especial, o crack,
sua incapacidade de reconhecer que necessita de tratamento
para poder livrar-se do vício, as declarações do genitor, de que já
lançou mão de tudo que podia para poder ajudar o filho, mas que
não conseguiu livrá-lo do uso da droga, o MP requer seja oficiado
à direção da unidade do Centro Socioeducativo e à presidente
da FEASE para que providencie imediatamente o atendimento
e tratamento de drogadição em favor do adolescente, inclusive
avaliar sobre a necessidade de sua internação involuntária em
clínica que atenda aos critérios legais exigidos (o que foi consentido
pelo genitor nesta audiência)”.
“A Defensoria, em sede de DEFESA PRÉVIA, manifesta-se nos
seguintes termos: “A defesa não concorda com os fatos narrados na
representação ofertada pelo Ministério Público e que as questões
meritórias serão discutidas por ocasião das alegações finais,
arrolando-se ad cautelam, as mesmas testemunhas arroladas
pelo Ministério Público. Requer seja, nesta oportunidade, ouvido o
genitor do adolescente, sendo favorável à manifestação ministerial”
Ato contínuo, pelo MM. Juiz de Direito foi dito:
Inicialmente homologo o flagrante.
Em seguida o Ministério Público ofereceu representação em face
do adolescente MARCOS PEREZ SILVEIRA e requereu sua
internação provisória, sob o fundamento de que o representado
cometeu ato infracional análogo ao crime de roubo tentado. Pois
bem.
O art. 108, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê
a possibilidade de internação provisória de adolescente, pelo prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias, antes da sentença. Nos termos do
parágrafo único, do mesmo artigo, a decretação de internação
provisória pressupõe a existência de indícios suficientes da autoria
e materialidade da conduta, presentes. No caso vertente, partindo
dos fundamentos fáticos aventados pelo Ministério Público, entendo
que estão presentes os requisitos legais para a custódia provisória
do adolescente, já que os indícios da autoria e materialidade são
encontrados pela fala do próprio adolescente, que, ouvido em juízo,
confessou a prática do delito, o que é corroborado pelas demais
provas dos autos. Ainda, vejo que a internação é necessária para
que o adolescente seja retirado por alguns dias do meio em que
vive, que parece estimular a situação infracional, já que inclusive o
adolescente relata ser usuário de droga e ter praticado o delito para
manutenção de seu vício. Ademais, ficar um tempo internado, diante
dos indícios e materialidade evidentes, servirá para o adolescente
refletir e ver que a prática de ato infracional traz consequências.
Diante do exposto, DECRETO A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA do
adolescente MARCOS PEREZ SILVEIRA, qualificado na inicial,
pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com base no art. 108 do
ECA, contados desde a data de sua apreensão, em 26/07/2018. A
internação provisória dar-se-á em alojamento separado do Centro
Socioeducativo do Município de Cacoal.
Outrossim, recebo a Representação ofertada pelo Ministério
Público porquanto os fatos nela narrados resultam, em tese, na
prática de ato infracional (art.103 ECA). Nesta mesma data houve
a apresentação do adolescente neste juízo, momento em que
este confirmou ter praticado os fatos descritos na representação,
informando ser usuário de droga e ter praticado o ato infracional
para comprar droga, conforme registro audiovisual.
Defiro o pedido do MP, para que seja oficiado à direção da
unidade do Centro Socioeducativo e à presidente da FEASE
para que providencie imediatamente o atendimento e tratamento
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de drogadição em favor do adolescente, inclusive avaliar sobre a
necessidade de sua internação involuntária em clínica que atenda
aos critérios legais exigidos (o que foi consentido pelo genitor nesta
audiência). Deverá ainda, ser avaliada a necessidade de outros
cuidados médicos, tendo em vista que o adolescente relata ter
anemia falciforme desde seu nascimento.
Designo audiência de instrução e julgamento para 08 de agosto
2018, às 08:30 horas. Nomeio desde já a Defensoria Pública para
atuar na defesa do(s) representado(s). Dê-se vista a Defensoria
a para apresentar prévia no prazo de três (3) dias. SIRVA-SE A
PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO para a testemunha
JOSÉ CASSIMIRO NETO (vítima), linha 192, km 15, lado Sul,
zona rural (fone 69-98419-8454). SIRVA-SE A PRESENTE COMO
OFÍCIO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR solicitando o
comparecimento na audiência de: A) PM SANDRA DE SOUZA
SILVA (fone 69-3443-2067, 69-9200-0554); B) PM TERCIO SILVA
FLOR SOBRINHO (fone 69-9252-3191).
REQUISITE-SE INFORMAÇÕES, em Pimenta Bueno, sobre
processos envolvendo o representado, tendo em vista que o
genitor informou que o adolescente residia com sua mãe naquela
comarca.
Expeça-se GUIA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, juntando-se
cópia desta decisão. Cumpra-se. Expeça-se o necessário”.
Nada mais. Eu, Márcio F. V. Amaro, Secretário de Gabinete, digitei
e assino digitalmente. Assinatura dos demais presentes dispensada
conforme art. 25 da RES 185-CNJ.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007946-64.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: JURANDIR DA SILVA LEITE
Endereço: Área Rural, s/n, Linha 08, Lote 11, Gleba 08, Zona Rural,
Área Rural de Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogados do(a) AUTOR: NATALIA UES CURY - RO8845,
ELENARA UES - RO6572, HOSNEY REPISO NOGUEIRA RO0006327
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, 2613, Centro, Porto Velho - RO CEP: 76801-064
Advogado do(a) RÉU:
Despacho COM FORÇA DE MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
Defiro a gratuidade processual.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela postergo sua análise
para após a realização da perícia médica e manifestação da
autarquia requerida.
Desde logo, baseado no poder geral de cautela, considerando
a urgência da situação de doença, DETERMINO a produção da
prova pericial.
Por isso, na forma do art. 465, NCPC, nomeio o(a) nomeio o Dr.
ALEXANDRE REZENDE, médico ortopedista, que atende no
Hospital São Paulo, nesta cidade, perito do Juízo.
O perito nomeado responderá aos quesitos padrão da Justiça
Federal, por isso INDEFIRO os quesitos eventualmente formulados
pelas partes ou os que as partes apresentarem, por entender que o
laudo a ser apresentado, no modelo o padrão quesitos padrões são
suficientes para esclarecimento da causa.
Na forma do art. 465, § 1º, II do NCPC, fica a autora intimada,
VIA PJE, para indicar, querendo, assistentes técnicos no prazo de
15 dias. Não há necessidade de intimação do requerido, conforme
orientação da Procuraodoria Federal.
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Fixo os honorários periciais no valor de R$ 200,00, na forma da
Resolução n. CJF-RES-2014/00305.
Intime-se o perito sobre a designação e para que informe a data
da perícia, diretamente ao Oficial de Justiça. Na oportunidade, fica
o perito também intimado para informar o tempo estimado para
tratamento tendo em vista os laudos e exames médicos e, não
sendo possível, dizer conforme a literatura médica narra o tempo
de tratamento para o caso em apreço.
Informada a data, intime-se a autora a comparecer à perícia munida
de seus documentos e exames, bem como do assistente técnico,
se houver.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial.
A parte autora deverá apresentar ao perito eventuais exames e/ou
laudos já encartados aos autos, bem assim outros contemporâneos.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
PARA O PERITO E PARA AS PARTES.
Após juntada do laudo, conforme orientação da Procuradoria
Federal, CITE-SE O INSS para responder a ação supra identificada,
no prazo de 30 dias, via PJe, consoante regra do art. 246, §2º,
NCPC e intimem-se as partes para manifestação.
Vindo contestação, intime-se parte autora para réplica via DJ
Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia
30/08/18, às 08:30 horas.
Parte autora intimada por seu advogado via PJe, que deverá vir
acompanhada de testemunhas (máximo de três), exceto expresso
requerimento para intimação por oficial de justiça no prazo de cinco
dias, contados desta intimação.
Em seguida venham conclusos para saneador ou julgamento
antecipado.
Int. via PJe.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7012553-91.2016.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: MARIA APARECIDA DE FATIMA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: LUZINETE PAGEL GALVAO RO0004843
RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Despacho
Como há necessidade de comprovação de qualidade de rurícola,
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/10/2018,
às 08:30h.
Parte autora deverá vir acompanhada de testemunhas (máximo de
três), providenciando por conta a intimação destas, exceto expresso
requerimento para intimação por oficial de justiça no prazo de cinco
dias, contados desta intimação.
Em seguida venham conclusos para julgamento.
Intimação via sistema.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007422-67.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR:
Nome: VANDETE MARTINS DA SILVA
Endereço: Avenida Cecilia Meireles, 6204, Cidade Alta, Rolim de
Moura - RO - CEP: 76940-000
Advogados do(a) AUTOR: DAVID DOS SANTOS MAGALHAES MS22130, ALEXANDRE OLIVEIRA - MS18951
RÉU:
Nome: JARLES SCHMIDT
Endereço: Rua Presidente Arthur da Costa e Silva, 3319, - de 3153/3154
a 3347/3348, Village do Sol, Cacoal - RO - CEP: 76964-258
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Concedo a justiça gratuita.
Trata-se de Ação de Anulação de Negócio Jurídico, proposta
por VANDETE MARTINS DA SILVA em desfavor de JARLES
SCHIMIDT, por meio do qual a Requerente busca, em antecipação
da tutela, a determinação judicial para a averbação do presente
feito junto à matrícula do imóvel negociado e a abstenção de sua
transferência a terceiros em decorrência de dolo na celebração do
trato.
Como a parte requerente não comprovou a propriedade/
posse exercida sobre o imóvel no qual se pretende a anotação,
postergo a análise da liminar para após audiência de conciliação e
manifestação da parte contrária.
Deverá a parte autora providenciar certidão de inteiro teor do
imóvel que pretende a anotação bem como documentos que façam
presumir ser a proprietária/possuidora do imóvel vindicado, pois os
que foram juntados não induzem a presunção.
Portanto, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela,
o qual tornarei analisar após a audiência de conciliação e
manifestação da parte contrária.
Determino o encaminhamento destes autos para o Centro de
Conciliação.
A audiência de conciliação será realizada no dia 23/08/2018
às 11:45 h, pelo Centro de Conciliação – CEJUSC, na Avenida
Cuiabá, nº 2025, Bairro Centro, em Cacoal – RO.
CITE-SE a parte requerida acima nominada, com antecedência
mínima de vinte dias, para comparecer à audiência designada, na
forma do art. 334 do CPC/2015.
Deverá a parte vir acompanhada de advogado ou defensor público,
e terá 15 (quinze) dias a partir audiência de conciliação ou de
mediação, para oferecer contestação, nos termos do art. 335
§9 e 335, inciso I, do CPC/2015. Não sendo contestada a ação,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela
parte autora (Código de Processo Civil, artigo 344).
Não tendo interesse o réu na autocomposição, deverá informálo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência,
contados da data da audiência, ocasião em que, manifestado o
desinteresse na composição consensual por ambas partes, iniciarse-á o prazo para contestação de 15 dias (art. 335, II, CPC/2015)
Caso não obtido acordo, poderão as partes apresentar rol de
testemunhas no prazo oportunizado. Desde já deixo consignado,
que as partes deverão especificar as provas que pretendem
produzir, justificando sua pertinência sob pena de indeferimento.
Vinda a contestação no prazo supracitado, caso o requerido alegue
fatos que modificam, impedem ou extinguem o direito do autor, dêse vista ao autor para réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias.
No caso de a carta/mandado de citação/intimação restar negativo,
fica desde já a parte autora intimada a fornecer no prazo de 10 (dez)
dias novo endereço, sob pena de extinção, prazo que começará a
correr do dia seguinte a audiência de conciliação.
Não sendo o caso de justiça gratuita, e não havendo conciliação,
desde já fica a parte autora intimada, para no prazo de 5 (cinco)
dias recolher o valor da diferença das custas iniciais nos termos do
art. 12, I, da Lei Estadual 3.896/16.
Parte autora será intimada na pessoa do advogado, via DJE,
publique-se.
A falta injustificada de qualquer das partes na audiência será
entendida como ato atentatório à dignidade da justiça nos termos
do art. 334 §8 do CPC/2015.
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SERVE O DESPACHO COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO
(obs.: O AR deve ser enviado por mão própria – ARMP) da parte
requerida, cujo endereço e valor da causa constam da inicial.
Consigno ainda, que em cumprimento ao provimento nº 003/2012CG o requerido que não tendo condições de constituir advogado, o
Estado lhe assegurará o direito através da Defensoria Pública. Para
tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente
e antes do decurso do prazo de 15 (quinze) dias, na sede Rua
José do Patrocínio, n. 1284, Princesa Isabel, Cacoal, portando este
documento e demais que acompanham.
Pautado no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a
fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na
fase de saneamento/julgamento antecipado da lide, salvo em caso
de pedido incidental urgente, autorizo o Sr. Escrivão ou substituto
imediato a prática dos seguintes atos ordinatórios: a) com a vinda
da contestação, desde que acompanhada de documentos que não
digam respeito à representação processual ou venha contendo
preliminares, dê-se vista à parte autora em réplica e, no caso desta
vir subsidiada de documentos novos, consequente vista a parte
ré; b) na oportunidade da contestação e consequente réplica, as
partes já ficam intimadas a especificarem as provas que pretendem
produzir, justificando a sua pertinência e a finalidade, sob pena de
indeferimento e julgamento antecipado da lide.
Por fim, registro que a ausência da autora poderá ser entendida
como desistência tácita da demanda.
Int. via DJE.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7006252-94.2017.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR:
Nome: HGO - HOSPITAL GERAL E ORTOPEDICO LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ANA RUBIA COIMBRA DE MACEDO RO0006042
RÉU:
Nome: CACTO COMERCIO DE MUDAS LTDA. - ME
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Tendo em vista a justificativa apresentada, suspendo o feito por
90 dias.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7001350-98.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: MARIA INES DE ARAUJO BASTO
Advogado do(a) AUTOR: MARCIA PASSAGLIA - RO0001695
RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Sentença
Trata-se de ação que visa a concessão de auxílio-doença, com
pedido de antecipação de tutela, e conversão em aposentadoria por
invalidez. A parte autora afirma estar incapacitada para o exercício
de sua atividade laboral em razão de problemas ortopédicos que
a impossibilitam de realizar atividades que demandem esforço
físico mas que, contudo, teve seu pedido administrativo indeferido.
Requer antecipação de tutela. Juntou documentos.
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Indeferida a antecipação de tutela.
O INSS contestou aduzindo os requisitos necessários à concessão
dos benefícios por incapacidade e da necessidade de perícia
médica.
Laudo pericial juntada ao processo.
Réplica pela parte autora e manifestação quanto ao laudo pericial.
Juntada de novos documentos pela requerente.
Em audiência foram colhidos os depoimentos da autora e de três
testemunhas.
As partes foram intimadas a dizer sobre o preenchimento dos
requisitos para concessão da aposentadoria por idade na qualidade
de segurado especial, ocasião em que veio manifestação da
requerente e do demandado.
É o relatório do processo.
Decido.
Não há questões preliminares.
Trata-se de ação previdenciária em que se postula o
restabelecimento do benefício de auxílio-doença e posterior
conversão em aposentadoria por invalidez.
Para procedência do pedido inicial de aposentadoria por invalidez é
necessário: a) qualidade de segurado do INSS; b) carência mínima
de doze contribuições, nos termos do art. 25 da Lei 8.213/91, e;
c) incapacidade definitiva para o trabalho. Para a procedência
do pedido de auxílio-doença, por sua vez, é necessário: a)
qualidade de segurado do INSS; b) carência mínima de, também,
doze contribuições, nos termos do art. 25 da Lei 8.213/91, e; c)
incapacidade temporária para o trabalho.
Para concessão do benefício, é necessário investigar o pressuposto
da incapacidade.
O laudo pericial acostado é enfático ao afirmar que a requerente
encontra-se incapacitada parcial e permanentemente para os
esforços laborais acima de leves, tornando-o incapaz para seu labor
habitual, de forma permanente, visto que, refere ter estudado até
4ª série e estaria apta somente para trabalhos leves, incompatível
com a lida rural, e o trabalho pesado está entre as etiologias das
patologias da coluna. Ao fim, o perito sugere afastamento definitivo
das atividades que exijam esforço acima de leve.
No curso do processo, foi implementado o requisito idade
para aposentadoria nessa condição, razão pela qual as partes
foram intimadas para manifestação tendo em vista o caráter de
fungibilidade presente nos benefícios previdenciários.
Consoante prevê a legislação, a idade mínima para a aposentadoria
rural é de cinquenta e cinco anos para a mulher e de sessenta anos
para o homem.
Também se exige, cumulativamente à idade, o exercício de
atividade rurícula, ainda que de forma descontínua, pelo tempo
correspondente à carência do benefício, na forma dos arts. 48, § 1º
e 2º, e 25, II, da Lei nº 8.213/91.
A requerente nasceu no dia 17/03/1963 (Num. 8661674 - Pág. 1),
de modo que em 2018 atingiu a idade de 55 anos.
Diante disso, para a procedência dos pleitos, seja de incapacidade
ou de idade, resta a análise dos requisitos carência e qualidade de
segurado.
A qualidade de segurada especial resta comprovada, como
depreende-se da prova documental e testemunhal coligida,
restando observado, no caso, o verbete n. 149 da Súmula do
colendo Superior Tribunal de Justiça - “A prova exclusivamente
testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para
efeito de obtenção de benefício previdenciário.”
Os documentos juntados pela parte autora como pretenso início
razoável de prova documental acerca do exercício de atividade rural
são suficientes à comprovação de exercício de atividade rurícola
em regime de economia familiar, a saber: certidão do casamento
realizado em 16/11/1984, constando a profissão de lavrador do
cônjuge (Num. 8661674 - Pág. 4); certidão de nascimento do filho
constando a profissão de lavrador do genitor; escritura de compra e
venda de imóvel rural; notas fiscais de compra de insumos e venda
de produtos agrícolas datados de 1994 até 2015; autorização para
venda de madeira; ficha de acompanhamento da EMATER.
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Os documentos em nome do cônjuge que informam a atividade
campesina, são aproveitados pela requerente. Sobre o tema
posiciona-se a jurisprudência do STJ:
PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL.
VERIFICAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA
ATIVIDADE. EXTENSÃO DA CONDIÇÃO DE TRABALHADOR
RURAL DE UM DOS CÔNJUGES. I - A Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
constitui valoração, e não reexame de provas, a verificação do
acervo probatório dos autos com vistas a confirmar o alegado
exercício de atividade rurícola (AgRg no REsp 880.902/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/02/2007, DJ
12/03/2007, p. 329). II - O precedente indicado pela embargante
como paradigma retrata, de fato, o entendimento consolidado
por esta Colenda Seção, segundo o qual, diante das dificuldades
encontradas pelos trabalhadores rurais para a comprovação do
tempo de serviço prestado nas lides campesinas, o exame das
provas colacionadas aos autos não encontra óbice na Súmula 7
do STJ, por consistir em devida revaloração do acervo probatório
(AgRg no REsp 1150564/SP, Rel. Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em 02/12/2010, DJe 13/12/2010). III Este Superior Tribunal de Justiça, nas causas de trabalhadores
rurais, tem adotado critérios interpretativos favorecedores de
uma jurisdição socialmente justa, admitindo mais amplamente
documentação comprobatória da atividade desenvolvida. IV Seguindo essa mesma premissa, firmou posicionamento segundo
o qual as certidões de nascimento, casamento e óbito, bem como
certidão da Justiça Eleitoral, carteira de associação ao Sindicato
dos Trabalhadores Rurais e contratos de parceria agrícola são
aceitos como início da prova material, nos casos em que a
profissão rural estiver expressamente consignada. V - Da mesma
forma, admite que a condição profissional de trabalhador rural de
um dos cônjuges, constante de assentamento em Registro Civil,
seja extensível ao outro, com vistas à comprovação de atividade
rurícola. VI - Orienta ainda no sentido de que, para a concessão de
aposentadoria por idade rural, não se exige que a prova material
do labor agrícola se refira a todo o período de carência, desde que
haja prova testemunhal apta a ampliar a eficácia probatória dos
documentos (AR 4.094/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Terceira Seção, julgado em 26/09/2012, DJe 08/10/2012).
VII - Embargos de Divergência acolhidos. (STJ - EREsp: 1171565
SP 2012/0087224-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data
de Julgamento: 25/02/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação: DJe 05/03/2015).
A prova testemunhal amealhada, corrobora o alegado, moldandose em proveito da versão trazida na exordial, por ter restado claro
nos autos o fato de ter a autora laborado na lida rural por período
superior à carência exigida na legislação previdenciária.
Os depoimentos são uníssonos no sentido de que a autora
sobreviveu do trabalho rural trabalhando em regime de economia
familiar e que há cerca de dois anos tem apresentado problemas
de saúde que a impossibilitam de desempenhar o labor rural.
Assim, comprovados nos autos os requisitos legais exigíveis,
tenho que o pedido de auxílio doença é medida que se impõe.
Desse modo, é devida a concessão do auxílio-doença desde data
do pedido administrativo (01/11/2016).
No tocante à aposentadoria por idade, pela narrativa dos autos,
considerando-se o período imediatamente anterior ao ano em que
a autora completou 55 anos (2018), constata-se que o requisito
da carência exigido pelo art. 25, II, da Lei 8.213/91, ou seja, 180
meses, se deu antes de operar a idade.
Contudo, o conjunto probatório dos autos é no sentido de que a
autora continuou a residir na zona rural, lá desempenhando seu
labor, ainda que com dificuldades diante da incapacidade antes
referida, de modo que no período imediatamente anterior ao
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ano em que autora completou o requisito da idade, mantinha a
qualidade de segurada especial porquanto tem direito à concessão
do benefício de auxílio-doença, em decorrência da incapacidade
para sua atividade habitual.
Assim, ao completar a idade em 2018, a parte autora implementou
todas as condições necessárias à obtenção do benefício, no valor
de um salário mínimo, a partir da citação, à vista do exercício de
atividade rural em número de meses superior à carência exigida
(Lei 8.213/91, arts. 142 e 143, e Decreto 3.048/99, art. 182).
Deste modo, tendo a autora mais de 55 anos e comprovado
efetivo exercício de atividade há mais de 180 meses, o pedido
inicial só pode ser procedente.
O benefício de aposentadoria por idade concedido por ocasião da
implementação do requisito etário no curso do processo é devido
desde esta sentença.
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC, JULGO
PROCEDENTES os pedidos iniciais da ação proposta por MARIA
INES DE ARAUJO BASTO para CONDENAR o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a: I) CONCEDER o benefício
de auxílio-doença, no valor de um salário mínimo, desde o pedido
administrativo (1º/11/2016), devidamente reajustado, inclusive o
13º salário até a data desta sentença; II) CONCEDER o benefício
de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial,
a partir desta sentença, no valor da renda mensal de um salário
mínimo ou salário contribuição o que for melhor para a autora,
devidamente reajustado.
No tocante às prestações em atraso deverá incidir sobre o
montante, juros moratórios desde a citação válida (Súmula 204/
STJ), e correção monetária desde a data do vencimento das
prestações (Súmulas 43 e 148 do STJ). O percentual dos juros
moratórios será de 12% ao ano até 30/6/2009 (quando entrou
em vigor a Lei 11.960/2009) e juros aplicados à caderneta de
poupança a partir de 1/7/2009. No programa de cálculo do site
deverá ser colocada a opção “12% a.a até 06/2009, 6% a.a até
06/2012 e juros da poupança (dia 1º) em diante”. A correção
monetária deverá observar os índices do Manual de Cálculo da
Justiça Federal.
Ainda, em análise o pedido de antecipação de tutela reconheço a
presença dos requisitos do artigo 303 do Novo Código de Processo
Civil (com esta decisão ficou manifesta a presença do bom direito,
havendo inegável risco de dano irreparável com o não pagamento
do benefício em razão da natureza alimentar da prestação),
razão pela qual ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA de mérito
para determinar que o requerido passe a pagar o benefício da
condenação no prazo de trinta dias (se já não estiver pagando),
sob pena de responsabilização criminal do responsável pelo não
atendimento.
SERVE O PRESENTE COMO OFÍCIO ao INSS regional para
cumprimento da antecipação em trinta dias e comprovação nos
autos em quarenta e cinco dias.
Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas
processuais, uma vez que se trata de autarquia federal que
goza de isenção, nos termos do artigo 5°, I da Lei Estadual n°
3.896/2016. No entanto, condeno o requerido ao pagamento dos
honorários em favor do advogado da parte autora no percentual
de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, conforme
artigo 85, § 3º, I, c/c 86, p. único, ambos do NCPC e Súmula 111
do STJ.
Como o benefício previdenciário em atraso não ultrapassa 1.000
salários mínimos, esta sentença não está sujeita ao duplo grau de
jurisdição do art. 496, I, do CPC. Não se aplicando a Súmula 490
do STJ por trata-se de simples cálculos que não ultrapassam o
valor fixado na norma do art. 496, §3º, I, do CPC.
Assim, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em
julgado e aguarde-se execução por trinta dias. Findo este prazo
sem manifestação, arquive-se com as baixas devidas.
Int. via PJe.
Cacoal/RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
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PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7002092-26.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: MARINETE APARECIDA FOGACA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Despacho
Retifique-se os cálculos para adequar a DIB (05/07/2016), data
da citação (27/04/2017), e corrigir os honorários advocatícios com
correção monetária e juros de mora na forma da Fazenda Pública
(IPCA e 0,5%).
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7003533-08.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: PEDRO URTIO SURUI e outros
Advogados do(a) AUTOR: NAILSON NANDO OLIVEIRA DE
SANTANA - RO0002634, IRVANDRO ALVES DA SILVA RO0005662
Advogados do(a) AUTOR: NAILSON NANDO OLIVEIRA DE
SANTANA - RO0002634, IRVANDRO ALVES DA SILVA RO0005662
RÉU:
Nome: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CACOAL - RONDONDIA
Despacho
Conforme já referido no despacho anterior porque os juros
moratórios devem ser segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança.
O STF concluiu no RE 870.947, onde foram discutidos os índices
de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos
casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública. No
tocante aos juros moratórios foi definida a tese:
O artigo 1º-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela lei
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 artigo 1º-F da lei 9.494/97 com a
redação dada pela Lei 11.960/09.
Retifique-se os cálculos nesse tocante.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7010477-94.2016.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR:
Nome: MARCOS MOPILOR SURUI
Advogado do(a) AUTOR: LUZINETE PAGEL GALVAO RO0004843
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Despacho SERVINDO DE OFÍCIO
SERVE O PRESENTE COMO OFÍCIO AO INSS (Agência da
Previdência Social/Atendimento Demandas Judiciais APS/ADJ
AADJ, nos termos do art. 8º da citada Portaria Conjunta, via
correio, da Av. Campos Sales, 3132, bairro Olaria, CEP 76801246, Porto Velho/RO, ou via email apsdj26001200@inss.gov.br)
para retificação do valor da RMI do benefício previdenciário em
favor da parte autora consoante determinado em sentença e média
dos salários de contribuição, indicado pela parte autora como R$
1.038,06, no prazo de 30 dias, sob pena de multa a ser arbitrada
por este juízo.
Comprovada ou não a implantação, intime-se a parte autora para
informar sobre o percebimento do correto salário de benefício.
Fica a parte autora intimada para retificar os cálculos do débito
principal, devendo ser considerado aquele de fls. Num. 18387059
- Pág. 3 e os honorários sobre a memória de fls. Num. 18387066
- Pág. 2.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7001555-93.2018.8.22.0007
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
AUTOR:
Nome: R. K. D. S. C.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCUS AURELIO CARVALHO
DE SOUSA - RO0002940
RÉU:
Nome: V. D. C.
Despacho
Informe a parte autora sobre a conclusão da adjudicação nos autos
n. 0003677-09.2015 e se houve saldo remanescente, devendo ser
utilizado para abatimento nas demais execuções.
Expeça-se a certidão para protesto judicial, conforme já determinado
no despacho inicial.
Expeça-se alvará em favor da parte autora dos valores constritos Num. 19266482 - Pág. 1.
Diga a parte autora sobre bens penhoráveis e o valor atualizado do
débito, abatidos os valores acima referidos.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007791-61.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: VIDOMAR SAAR
Endereço: Área Rural, S/N, LINHA 02, LOTE 29, GLEBA 02, Área
Rural de Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogados do(a) AUTOR: EMILY ALVES DE SOUZA PEIXOTO
- RO9545-A, LUIZ HENRIQUE LINHARES DE PAULA - RO9464
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
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Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Emende-se a inicial para juntar prévio requerimento administrativo
tendo em vista que o requerimento juntado aos autos é datado de
09/11/2015.
Para tanto concedo o prazo de 15 (quinze) dias sob pena de
indeferimento da inicial. Decorrido o prazo de sem cumprimento,
certifique-se. Após, tornem os autos conclusos.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007994-23.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: FRANCISCA TAKAKO AOYAMA
Endereço: AC Cacoal, 2069, AVENIDA ANTONIO M. LIMA, Centro,
Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAQUIM JOSE DA SILVA
FILHO - RO0003952, JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA RO0006074
RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho SERVINDO DE OFÍCIO
SERVE O PRESENTE COMO OFÍCIO AO INSS (Agência da
Previdência Social/Atendimento Demandas Judiciais APS/ADJ
AADJ, nos termos do art. 8º da citada Portaria Conjunta, via
correio, da Av. Campos Sales, 3132, bairro Olaria, CEP 76801-246,
Porto Velho/RO, ou via email apsdj26001200@inss.gov.br) para
implantação do benefício previdenciário em favor da parte autora
consoante determinado em sentença por força do deferimento da
tutela de urgência antecipada, em conformidade com decisão que
deve ser enviada em anexo, no prazo de 30 dias, sob pena de
multa a ser arbitrada por este juízo.
Comprovada ou não a implantação, intime-se a parte autora para
informar o percebimento do benefício.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007951-86.2018.8.22.0007
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR:
Nome: MANFILD RIBEIRO BARROS
Endereço: Rua Raquel de Queiroz, 1343, Vista Alegre, Cacoal - RO
- CEP: 76960-100
Nome: GEILSON FERREIRA CAMPOS
Endereço: Rua Raquel de Queiroz, 1343, Vista Alegre, Cacoal - RO
- CEP: 76960-100
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU:
Nome: ESPÓLIO DE JACOB MOREIRA LIMA: INVENTARIANTE ANGELITA MOREIRA DA SILVA RG. Nº 10.763.244
Endereço: Avenida Cuiabá, 2555, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO
- CEP: 76963-697
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Nome: MARILENE BEZERRA DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Avenida Gonçalves Maia, 602, Heliópolis, Garanhuns PE - CEP: 55295-490
Nome: CELIA MARIA DA SILVA MOTTA
Endereço: Rua Taquaritinga, 69, Casa Amarela, Recife - PE - CEP:
52070-649
Nome: MARCELO DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Nome: NILMA APARECIDA RUIZ
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Despacho
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Citem-se, pessoalmente, com prazo de 15(quinze) dias, os
requeridos e os confinantes (artigo 246, §3º, CPC), cientificandoos de que não sendo contestada a ação, serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados pelos autores na inicial.
Serve o presente de carta/mandado/precatória para tal finalidade.
Nos termos do art. 249 do CPC, frustrada a citação pelo correio,
independente do motivo da devolução, realize-se a citação por
meio de oficial de justiça.
Cite-se por edital os terceiros interessados ausentes incertos
e desconhecidos (art. 259, I, CPC), publicando-o no DJe e na
plataforma de editais do TJRO (art. 257, II, CPC), uma única vez
com prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, III, CPC). Expeça-se o edital.
Intimem-se, via PJe, para que manifestem eventual interesse na
causa, a União (Advogado da União), o Estado e o Município,
sendo que as cópias da inicial e dos documentos que a instruem
poderão ser consultadas no próprio sistema.
Nomeio como Curador dos interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, a Defensoria Pública, por intermédio de um de
seus Defensores, que servirão sob compromisso de grau, abrindose vista dos autos.
Após, ao MP.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7000988-96.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: P. N. POLICLINICA LTDA. - ME
Endereço: Rua Rio Branco, 2393, Centro, Cacoal - RO - CEP:
76963-734
Nome: P. NORTE PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA. ME
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 2223, SETOR 01 QD 02 LT
06, Princesa Isabel, Cacoal - RO - CEP: 76964-047
Nome: KAYO WALDIR GHISLANDI
Endereço: Rua General Osório, 865, Princesa Isabel, Cacoal - RO
- CEP: 76964-030
Nome: FATIMA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA
Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 487, Nova Esperança,
Cacoal - RO - CEP: 76961-672
Nome: MARCOS VINICIUS STECCA
Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 487, Nova Esperança,
Cacoal - RO - CEP: 76961-672
Nome: ADEMEO STECCA
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Endereço: Rua Cambé, 343, APTO 03 ZONA II, Zona II, Umuarama
- PR - CEP: 87502-160
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
RÉU:
Nome: HOBWAN FUZER
Endereço: Rua General Osório, 865, Princesa Isabel, Cacoal - RO
- CEP: 76964-030
Advogado do(a) RÉU: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA - RO0003092
Despacho
Verifico que foi proposta reconvenção. Todavia, não foi atribuído
valor à causa, nem recolhido o montante das custas devidas. Pois
bem.
No pedido reconvencional não foi juntada a declaração de
hipossuficiência e os documentos juntados aos autos não servem
ao convencimento de que o(s) autor(a)(es) seja(m) desprovido(s)
de recursos ao ponto de não poder(em) arcar com as custas do
processo.
De se registrar que a Constituição Federal assegura nos termos do
art. 5º LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o
que não ficou evidenciado nos autos, sobretudo pela natureza do
negócio celebrado entre as partes o qual constituíram sociedade
empresária.
Assim, para fins de concessão do benefício da gratuidade, a
declaração de que não possui condições de pagamento das
custas sem prejuízo próprio ou de sua família, quando existente,
não é absoluta, a depender de outros elementos que confirmem
a declaração, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o que não se verifica na espécie:
“O benefício de assistência judiciária gratuita pode ser concedido
mediante declaração da parte de que não pode arcar com as
custas e despesas do processo, salientando-se que é possível
ao magistrado, com base nos elementos dos autos, analisar
se o requerente preenche, ou não, os requisitos legais para a
concessão do benefício. (RMS 15.508/RJ, Rel. Ministro HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 27.02.2007,
DJ 19.03.2007 p. 352).
Registro que também não se trata de situação em que há permissão
legal para o recolhimento das custas para o final, nos termos da Lei
3.896/2016.
Assim sendo, intime-se a parte requerida para, emendar o pedido
de reconvenção para: a) atribuir à reconvenção o valor da causa
correspondente ao ganho econômico que pretende; b) recolher
o importe das custas processuais correspondentes ou juntar
documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as
custas do processo (holerite, contracheque, declaração de IR,
extrato de contas, etc).
Para tanto concedo o prazo de 15 (quinze) dias sob pena de
indeferimento dos pedidos formulados na reconvenção. Sobre o
assunto:
Agravo de Instrumento – Justiça gratuita pleiteada na reconvenção
– Por força do que dispõe o art. 99, § 2º., do NCPC, em havendo
nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais
para concessão da gratuidade, o juiz pode indeferir a benesse – Tal
dispositivo está em consonância com o que dispõe o Constituição
Federal em seu art. 5º, inciso LXXIV – Dados coligidos aos
autos, dão conta de que a agravante tem condições financeiras
para arcar com custas e despesas processuais, sem prejuízo
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de seu sustento – Destarte, de rigor a denegação do pedido de
concessão da gratuidade – Recurso improvido. (TJ-SP - AI:
20403969220178260000 SP 2040396-92.2017.8.26.0000, Relator:
Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 31/05/2017, 29ª
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2017) grifei.
Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique-se, tornando os
autos conclusos.
Havendo o recolhimento das custas, intime-se a parte autora
por intermédio de seu patrono para, querendo, para responder
a presente reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias; vindo
contestação da reconvenção, ao reconvinte para réplica e
manifestação sobre os documentos juntados pelo autor no prazo
supra.
Intime-se via Pje.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7012830-10.2016.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: JEFFERSON ANDERSON DEBERNARDINO
Endereço: Rua Clodoaldo de Almeida, 1622, RUA CLODOALDO
NUNES DE ALMEIDA, Jardim Bandeirantes, Cacoal - RO - CEP:
76961-844
Advogado do(a) AUTOR: HENRIQUE HEIDRICH DE
VASCONCELOS MOURA - RO7497
RÉU:
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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
Decisão
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da sentença
julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de seguro
DPVAT.
Alega a requerida-embargante a existência de erro material na
decisão por conta do honorários advocatícios arbitrados em valor
excessivo contrariando o art. 85, §2º, do CPC, porquanto essa
verba foi estipulado em montante não equitativo, em virtude de
sucumbência recíproca. Além disso, a parte autora teria sucumbido
na maior parte do pedido, de modo que não os honorários não
devem ser baseados no valor da causa. Pugna para que seja a
verba honorária seja atribuída sobre o valor da condenação.
Tendo a situação sido brevemente relatada, decido.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, visam
superar obscuridade, omissão ou contradição, bem como para
corrigir erros materiais.
No presente caso, vislumbra-se que a intenção do embargante
de alterar o fundamento da sentença não pode ser veiculada por
meio do presente recurso, já que não há omissão, obscuridade ou
contradição a ser suprida, tampouco erro material a ser corrigido,
sob pena de se ferir o princípio da unirrecorribilidade e do devido
processo legal.
Destaca-se que os honorários foram fixados com fulcro no art.
85, §8º, CPC que dispõe: “Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa”, observando o grau de zelo profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço (art. 85,
§2º, do CPC).
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Deste modo, os aclaratórios apresentados não preenchem os
requisitos previstos na legislação, eis que visam apenas o reexame
da decisão.
Não vislumbro no bojo da sentença atacada qualquer omissão,
contradição, obscuridade, ou erro material, motivo pelo qual
REJEITO LIMINARMENTE os aclaratórios.
Int. via PJe.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7001992-42.2015.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: MALAQUIAS & RODRIGUES ENXOVAIS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: FERNANDO DA SILVA AZEVEDO
- RO0001293
RÉU:
Nome: NILDA DA SILVA GOMES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Consta nos autos que o bem adjudicado já foi removido e entregue
a parte autora (7150606 e 7150607).
Assim, intime-se o credor para requerer a extinção.
Vindo justificativa ou demonstração que o bem não foram removido,
expeça-se o necessário para remoção do bem e, após, intime-se o
credor para requerer a extinção do feito.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007717-07.2018.8.22.0007
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
AUTOR:
Nome: RONIVON DINIZ ROELA
Endereço: Rua Almirante Barroso, 2149, - até 2357/2358, Novo
Horizonte, Cacoal - RO - CEP: 76962-010
Nome: CELIA DINIZ ROELA
Endereço: Rua Belém, 2557, - de 2165/2166 a 2271/2272, JK, JiParaná - RO - CEP: 76909-742
Nome: SIDINEI DINIZ ROELA
Endereço: Área Rural, s/n, Lote 37-F, BR 364, Área Rural de
Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO INACIO DELGADO RO0003742
Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO INACIO DELGADO RO0003742
Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO INACIO DELGADO RO0003742
RÉU:
Despacho
Emende-se a inicial para juntar aos autos comprovante de
dependente habilitado perante a previdência social.
Prazo para cumprimento 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento
do inicial.
Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.
Int. via Dje.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

566

PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7009778-69.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: REGINALDO APARECIDO SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: HELENA MARIA FERMINO - RO0003442
RÉU:
Nome: ROBSON SOARES DA SILV
Despacho
Conforme disciplina do art. 256, §3º, NCPC, o réu será considerado
em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de
sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de
informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos
ou de concessionárias de serviços públicos.
Diga a parte autora dando andamento ao feito.
Esclareço que os requerimentos devem vir acompanhados de
comprovante de pagamento das taxas conforme Regimento de
Custas do TJRO.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7008168-32.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: FERNANDO NEVES DE SOUZA
Endereço: Rua Martins Pena, 705, Parque Fortaleza, Cacoal - RO
- CEP: 76961-768
Advogado do(a) AUTOR: JEAN DE JESUS SILVA - RO0002518
RÉU:
Nome: RESIDENCIAL NOVA CACOAL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
Endereço: Rua São Paulo, 2760, Centro, Cacoal - RO - CEP:
76963-762
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
A declaração de hipossuficiência e os documentos juntados aos
autos não servem ao convencimento de que o(s) autor(a)(es)
seja(m) desprovido(s) de recursos ao ponto de não poder(em)
arcar com as custas do processo.
De se registrar que a Constituição Federal assegura nos termos do
art. 5º LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que
não ficou evidenciado nos autos.
Assim, para fins de concessão do benefício da gratuidade, a
declaração de que não possui condições de pagamento das custas
sem prejuízo próprio ou de sua família não é absoluta, a depender
de outros elementos que confirmem a declaração, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica
na espécie:
“O benefício de assistência judiciária gratuita pode ser concedido
mediante declaração da parte de que não pode arcar com as
custas e despesas do processo, salientando-se que é possível
ao magistrado, com base nos elementos dos autos, analisar
se o requerente preenche, ou não, os requisitos legais para a
concessão do benefício. (RMS 15.508/RJ, Rel. Ministro HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 27.02.2007,
DJ 19.03.2007 p. 352).
Registro que também não se trata de situação em que há permissão
legal para o recolhimento das custas para o final, nos termos da Lei
3.896/2016.
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Assim, emende-se a inicial para: a) recolher as custas iniciais
ou juntar comprovantes/documentos que demonstrem a
hipossuficiência do(s) autor(es), tais como declaração de imposto
de renda, holerite, extratos de conta, etc; b) especificar qual o
tipo de dano material sofrido e as razões que levam acreditar que
teve prejuízo em decorrência da ação da parte requerida, além
de quantificar o seu valor, nos termos do art. 292, V, do CPC,
corrigindo o valor da causa.
Advirto que o recolhimento das custas deverá ser efetuado sobre,
eventual, valor corrigido.
Intime-se, na pessoa dos Procuradores (art. 269 e 272, § 2º, do
Novo Código de Processo Civil e art. 50, das Diretrizes Gerais
Judiciais).
Aguarde-se integral cumprimento.
Em eventual recurso, desde já mantenho a decisão por seus
próprios fundamentos.
Prazo para cumprimento 15 (quinze) dias sem o que será a inicial
indeferida.
Int. via PJE.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7013777-64.2016.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: JAQUELINE FERNANDES AMARO DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: MARCELO VAGNER PENA CARVALHO
- RO0001171, THALIA CELIA PENA DA SILVA - RO0006276
RÉU:
Nome: SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
Homologo, por sentença, o acordo entabulado entre as partes
(ID18519780) para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.
Por conseguinte, RESOLVO O PROCESSO COM EXAME DO
MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo
Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Sem custas finais
Transitada em julgado neste ato, tendo em vista o disposto no art.
1.000, p. único do CPC.
Arquive-se.
Cacoal/RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7006062-97.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: NEIDE DOS SANTOS SILVA
Endereço: Rua Santo Amaro, 1638, - até 1757/1758, Industrial,
Cacoal - RO - CEP: 76967-662
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
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Despacho
Emende-se para juntar requerimento de prorrogação do benefício
concedido até 25/04/2018, bem como para juntar histórico de
perícia (HISMED), sob pena de indeferimento da inicial.
Para tanto concedo o prazo de 15 (quinze).
Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, tornem
os autos conclusos.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7010209-06.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: JOSE ANTONIO DUARTE BEZERRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROBSON REINOSO DE PAULA RO0001341, RENATA MILER DE PAULA - RO0006210
RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Sentença
Trata-se de cumprimento de sentença visando a implantação do
benefício fixado em sentença.
Em ID 18687794 a parte autora informa a implantação do benefício.
Assim sendo, apesar da parte autora manifestar-se contra a
extinção, essa é de se impor, primeiro que a prestação jurisdicional
solicitada foi cumprida, segundo porque não haverá nenhum
prejuízo a parte autora que poderá repropor a demanda tão logo
ocorra o trânsito em julgado da sentença.
Tendo em vista o cumprimento da obrigação com sua quitação,
EXTINGO o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC.
Cumpridas as DGJ, arquive-se.
Int. via DJe.
Cacoal/RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7005249-07.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: JAKELINE DA SILVA SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: REBECCA DIAS SANTOS
SILVEIRA FURLANETTO - RO0005167, ANGELA MARIA DIAS
RONDON GIL - RO00155-B
RÉU:
Nome: SANDRO MENDES DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO LUIZ DE LAIA FILHO RO0003857
Sentença
Homologo, por sentença, o acordo entabulado entre as partes
(ID17838862) para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.
Por conseguinte, RESOLVO O PROCESSO COM EXAME DO
MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo
Civil.
Sem custas e honorários
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Transitada em julgado neste ato tendo em vista o disposto no art.
1.000, p. único, arquive-se.
Cacoal/RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
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PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7006289-87.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: MARIA TERESINHA RODRIGUES DIAS
Endereço: Área Rural, linha 06, gleba 05 poste 25 lote 79, Área
Rural de Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogados do(a) AUTOR: DEBORAH MAY - RO0004372,
VIVIANNI REGINA CARVALHO MULLER - RO8770
RÉU:
Nome: INSS
Endereço: Rua General Osório, - até 508/509, Princesa Isabel,
Cacoal - RO - CEP: 76964-030
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Emende-se a inicial para juntar requerimento de prorrogação
do benefício anterior a cessação em 01/04/2018 ou histórico de
perícias (HISMED) sob pena de indeferimento da inicial.
Para tanto concedo o prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique-se.
Após tornem os autos conclusos.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7006314-03.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: Área Rural, Linha 4, Lote 37, Gl 04, Setor Prosperidade,
Área Rural de Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogados do(a) AUTOR: VINICIUS POMPEU DA SILVA
GORDON - RO0005680, GLORIA CHRIS GORDON - RO0003399
RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Emende-se a inicial para juntar requerimento de prorrogação
do benefício anterior a cessação em 30/05/2018 ou histórico de
perícias (HISMED) sob pena de indeferimento da inicial.
Para tanto concedo o prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique-se.
Após tornem os autos conclusos.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7006348-75.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: JOSE ANTONIO FAVORETTI
Endereço: Área Rural, 22, LH 09 LT 22 GB 09 ZONA RURAL
CACOAL RO, Área Rural de Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968899
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Advogados do(a) AUTOR: ADENILZA MARCELINO DA SILVA
OLIVEIRA - RO8964, GERALDO ELDES DE OLIVEIRA RO0001105
RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: AC Cacoal, 500, rua General ozorio, Centro, Cacoal RO - CEP: 76968-899
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Emende-se a inicial para juntar requerimento de prorrogação
anterior a cessação do benefício, que se deu em 25/05/2018 ou
histórico de perícias médicas (HISMED) sob pena de indeferimento
da inicial.
Prazo para cumprimento 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique-se.
Após, tornem os autos conclusos.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7006509-85.2018.8.22.0007
Classe: INF JUV CIV - GUARDA (1420)
AUTOR:
Nome: SUELI APARECIDA BOSSO DA SILVA
Endereço: Rua Goiás, 1710, - de 1660/1661 ao fim, Liberdade,
Cacoal - RO - CEP: 76967-494
Nome: ROBERTO CARLOS DA SILVA
Endereço: Rua Goiás, 1710, - de 1660/1661 ao fim, Liberdade,
Cacoal - RO - CEP: 76967-494
Advogado do(a) REQUERENTE: SIDNEI SOTELE - RO0004192
Advogado do(a) REQUERENTE: SIDNEI SOTELE - RO0004192
RÉU:
Nome: WEVERTON CARLOS DA SILVA
Endereço: Rua Goiás, 1710, - de 1660/1661 ao fim, Liberdade,
Cacoal - RO - CEP: 76967-494
Advogado do(a) REQUERIDO:
Decisão
Para os pedidos de guarda, a competência do juizado especializado
restringe-se às hipóteses do art. 98 da Lei 8.069/90.
No caso vertente, estando a criança sob a proteção dos avós, a
presente de regularização de guarda deve ser processado por uma
das Varas Cíveis desta Comarca.
Assim, declaro a incompetência do Juizado da Infância e Juventude.
Essa distribuição equivocada ocorre em diversos casos por ocasião
da implantação do sistema PJE, onde as partes preenchem a
classificação e, havendo a anotação INF JUV CIV, os feitos, ainda
que distribuídos por sorteio, são direcionadas a esta vara por conta
da acumulação dessa competência.
Diante disso, adeque-se a classe processual e redistribua-se por
sorteio para uma das Varas Cíveis desta comarca.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7000629-49.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: EDILEZIA SOARES NETTO MOREIRA
Endereço: R. João Parra Garcia, 1949, Altos da Boa Vista, Cacoal
- RO - CEP: 76940-000
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Advogado do(a) AUTOR:
RÉU:
Nome: ALDINEIA SOUZA MARQUES
Endereço: Av. Independência, Esquina com a Rua Alagoas
(Restaurante 2000), Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP:
76974-000
Advogado do(a) RÉU: DOUGLAS TOSTA FEITOSA - RO8514
Decisão
Vistos.
Trata-se de obrigação de fazer proposta por Edilésia Soares Netto
Moreira em desfavor de Aldinéia Souza Marques.
Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação
onde argui a preliminar de incompetência territorial.
A parte autora apresentou replica.
É o necessário relato, DECIDO.
Conforme disciplina do art. 46, do CPC, a ação fundada em direito
pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em
regra, no foro de domicílio do réu.
Portanto, não sendo as hipóteses dos §§ do art. 46 é de se
reconhecer a incompetência territorial do Juízo, visto que essa foi
suscitada oportunamente nos termos do art. 337, II, do CPC, pelo
requerido.
Assim, no presente caso não se operou a perpetuatio jurisdictionis
a ponto de ensejar a estabilização da jurisdição, vide art. 65 do
CPC.
Deste modo, ACOLHO a alegação da parte requerida para
reconhecer incompetência deste juízo para processamento do feito.
Remetam-se os autos para a comarca de Espigão d’Oeste/RO,
tendo em vista o domicílio da parte requerida.
Pub. via Dje.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7001944-49.2016.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: MARLENE DOS REIS RODRIGUES SIMOES
Advogado do(a) AUTOR: HELENA MARIA FERMINO - RO0003442
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Proferida a sentença, houve apresentação de apelação pelo
requerido INSS e posterior apresentação de contrarrazões.
Encaminhem-se estes autos ao egrégio TRF-1ª (Tribunal Regional
Federal da 1ª Região) para processar e julgar a apelação (art.
1.010, §3º, CPC).
Int. via Pje.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7004899-82.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: LUZINEL ROSA NEVES
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Despacho COM FORÇA DE MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
Defiro a gratuidade processual.
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Trata-se de pedido de AUXÍLIO-DOENÇA e APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ RURAL, c/c antecipação de tutela.
Revogo a nomeação do médico Marcus Vinícius O. Moura como
perito do juízo.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela postergo sua análise
para após a realização da perícia médica e manifestação da
autarquia requerida.
Desde logo, baseado no poder geral de cautela, considerando
a urgência da situação de doença, DETERMINO a produção da
prova pericial.
Por isso, na forma do art. 465, NCPC, nomeio o(a) Dr. ALEXANDRE
REZENDE, médico ortopedista, que atende no Hospital São Paulo,
nesta cidade, perito do Juízo.
O perito nomeado responderá aos quesitos padrão da Justiça
Federal, por isso INDEFIRO os quesitos eventualmente formulados
pelas partes ou os que as partes apresentarem, por entender que o
laudo a ser apresentado, no modelo o padrão quesitos padrões são
suficientes para esclarecimento da causa.
Na forma do art. 465, § 1º, II do NCPC, fica a autora intimada,
VIA PJE, para indicar, querendo, assistentes técnicos no prazo de
15 dias. Não há necessidade de intimação do requerido, conforme
orientação da Procuradoria Federal.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 200,00, na forma da
Resolução n. CJF-RES-2014/00305.
Intime-se o perito sobre a designação e para que informe a data
da perícia, diretamente ao Oficial de Justiça. Na oportunidade, fica
o perito também intimado para informar o tempo estimado para
tratamento tendo em vista os laudos e exames médicos e, não
sendo possível, dizer conforme a literatura médica narra o tempo
de tratamento para o caso em apreço.
Informada a data, intime-se a autora a comparecer à perícia munida
de seus documentos e exames, bem como do assistente técnico,
se houver.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial.
A parte autora deverá apresentar ao perito eventuais exames e/ou
laudos já encartados aos autos, bem assim outros contemporâneos.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
PARA O PERITO E PARA AS PARTES.
Após juntada do laudo, conforme orientação da Procuradoria
Federal, CITE-SE O INSS para responder a ação supra identificada,
no prazo de 30 dias, via PJe, consoante regra do art. 246, §2º,
NCPC e intimem-se as partes para manifestação.
Vindo contestação, intime-se parte autora para réplica via DJ.
Visando a instrução do feito, fica a parte autora intimada a
juntar histórico dos benefícios já percebidos fornecido pelo INSS
(HISCRED ou outro documento comprobatório), se já não houver
carreado à inicial.
Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia
11 de setembro de 2018, às 08:30 horas.
Parte autora intimada por seu advogado via PJe, que deverá vir
acompanhada de testemunhas (máximo de três), exceto expresso
requerimento para intimação por oficial de justiça no prazo de cinco
dias, contados desta intimação.
Em seguida venham conclusos para saneador ou julgamento
antecipado.
Int. via PJe.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7000165-88.2018.8.22.0007
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
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AUTOR:
Nome: BANCO HONDA S/A.
Endereço: Avenida do Café, CONJUNTO 62 TORRE, Vila
Guarani(Zona Sul), São Paulo - SP - CEP: 04311-000
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ - RO0008137
RÉU:
Nome: FERNANDA GARCIA CARDOSO DE SA
Endereço: Rua Princesa Isabel, 1606, Liberdade, Cacoal - RO CEP: 76967-450
Advogado do(a) REQUERIDO:
Decisão SERVINDO DE CARTA DE INTIMAÇÃO
Vistos, etc.
Conforme iterativa jurisprudência, para a extinção da ação por
abandono da causa, mister que haja a intimação pessoal do autor
e de seu advogado pelo órgão oficial.
Vejamos:
“EMENTA: PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA
- ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
- INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELO ORGÃO OFICIAL NECESSIDADE. A extinção do processo por abandono da
causa exige prévia intimação do advogado, pelo órgão oficial,
e da parte, pessoalmente. Provada a intimação pessoal do
autor, mas ausente intimação pelo órgão oficial do procurador
por ele constituído, a sentença de extinção do processo é nula
de pleno direito.” (TJMG - 12ª CÂMARA CÍVEL - Apelação
Cível 1.0693.15.005958-4/001 0059584-94.2015.8.13.0693
(1) – Três Corações, Rel. Des.(a) Saldanha da Fonseca, j.
08/11/17)
Obviamente que se tratando de processo judicial eletrônico, como
é o caso presente, o segundo requisito resta mitigado em razão do
que preconiza o artigo 5º da Lei nº. 11.419/06, verbis: “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.”
Nessa esteira, se o advogado do autor já foi intimado via sistema,
pendente ainda a intimação pessoal do autor.
Assim sendo, INTIME-SE PESSOALMENTE O AUTOR, para
dar regular andamento ao feito, em 5 (cinco) dias (art. 485, § 1º
do CPC), sob pena de extinção, observando-se o disposto no
parágrafo único, do art. 274, do CPC.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007753-83.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: MARCOS PAULO DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE JOVINO DE CARVALHO MG0038978
RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Como houve a juntada dos cálculos, intime-se a autarquia requerida
para, querendo, manifestar-se.
Int
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

570

PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7000492-33.2018.8.22.0007
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR:
Nome: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI PA018335A
RÉU:
Nome: MARILENE FLEGLER
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Cumpra-se o despacho inicial no endereço indicado (ID 19651308).
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007481-55.2018.8.22.0007
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR:
Nome: IVONETE MARIA DE JESUS PINTO
Endereço: Rua Fagundes Varela, 1107, Vista Alegre, Cacoal - RO
- CEP: 76960-106
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU:
Nome: ESPÓLIO DE JACOB MOREIRA LIMA: INVENTARIANTE ANGELITA MOREIRA DA SILVA RG. Nº 10.763.244
Endereço: desconhecido
Nome: MARILENE BEZERRA DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Avenida Gonçalves Maia, 602, Heliópolis, Garanhuns PE - CEP: 55295-490
Nome: CELIA MARIA DA SILVA MOTTA
Endereço: Rua Taquaritinga, 69, Casa Amarela, Recife - PE - CEP:
52070-649
Nome: MARCELO DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Nome: NILMA APARECIDA RUIZ
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Despacho
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Citem-se, pessoalmente, com prazo de 15(quinze) dias, os
requeridos e os confinantes (artigo 246, §3º, CPC), cientificandoos de que não sendo contestada a ação, serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados pelos autores na inicial.
Serve o presente de carta/mandado/precatória para tal finalidade.
Nos termos do art. 249 do CPC, frustrada a citação pelo correio,
independente do motivo da devolução, realize-se a citação por
meio de oficial de justiça.
Cite-se por edital os terceiros interessados ausentes incertos
e desconhecidos (art. 259, I, CPC), publicando-o no DJe e na
plataforma de editais do TJRO (art. 257, II, CPC), uma única vez
com prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, III, CPC). Expeça-se o edital.
Intimem-se, via PJe, para que manifestem eventual interesse na
causa, a União (Advogado da União), o Estado e o Município,
sendo que as cópias da inicial e dos documentos que a instruem
poderão ser consultadas no próprio sistema.
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Nomeio como Curador dos interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, a Defensoria Pública, por intermédio de um de
seus Defensores, que servirão sob compromisso de grau, abrindose vista dos autos.
Após, ao MP.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007371-56.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: MARILZA MEIRELLES CAMPANA
Endereço: Rua Ana Rodrigues, 676, - de 310/311 ao fim, Residencial
Parque Brizon, Cacoal - RO - CEP: 76962-296
Advogado do(a) AUTOR: LUZINETE PAGEL GALVAO RO0004843
RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Diga a parte autora sobre a coisa julgada no prazo de 5
(cinco) dias em razão da demanda que tramitou sob o
número7001310-19.2017.8.22.0007 julgado em 06/04/18.
Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, tornem
os autos conclusos.
Int. via Dje
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007632-21.2018.8.22.0007
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR:
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AC0004235
RÉU:
Nome: GEORGIA ARISTIDES FERREIRA
Despacho
Emende-se a inicial para recolher as custas iniciais ou juntar
comprovantes/documentos que demonstrem a hipossuficiência
do(s) autor(es).
Intime-se, na pessoa dos Procuradores (art. 269 e 272, § 2º, do
Novo Código de Processo Civil e art. 50, das Diretrizes Gerais
Judiciais).
Aguarde-se integral cumprimento.
Prazo para cumprimento 15 (quinze) dias sem o que será a inicial
indeferida.
Int. via PJE.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007967-40.2018.8.22.0007
Classe: USUCAPIÃO (49)
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AUTOR:
Nome: MARCOS ROBERTO SCHUENG
Endereço: Rua Carmela Pontes, 1202, Vista Alegre, Cacoal - RO
- CEP: 76960-134
Nome: MARIA HELENA FERNANDES SCHUENG
Endereço: Rua Carmela Pontes, 1202, Vista Alegre, Cacoal - RO
- CEP: 76960-134
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU:
Nome: ESPÓLIO DE JACOB MOREIRA LIMA: INVENTARIANTE ANGELITA MOREIRA DA SILVA RG. Nº 10.763.244
Endereço: Avenida Cuiabá, 2555, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO
- CEP: 76963-697
Nome: MARILENE BEZERRA DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Avenida Gonçalves Maia, 602, Heliópolis, Garanhuns PE - CEP: 55295-490
Nome: CELIA MARIA DA SILVA MOTTA
Endereço: Rua Taquaritinga, 69, Casa Amarela, Recife - PE - CEP:
52070-649
Nome: MARCELO DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Nome: NILMA APARECIDA RUIZ
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Despacho
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Citem-se, pessoalmente, com prazo de 15(quinze) dias, os
requeridos e os confinantes (artigo 246, §3º, CPC), cientificandoos de que não sendo contestada a ação, serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados pelos autores na inicial.
Serve o presente de carta/mandado/precatória para tal finalidade.
Nos termos do art. 249 do CPC, frustrada a citação pelo correio,
independente do motivo da devolução, realize-se a citação por
meio de oficial de justiça.
Cite-se por edital os terceiros interessados ausentes incertos
e desconhecidos (art. 259, I, CPC), publicando-o no DJe e na
plataforma de editais do TJRO (art. 257, II, CPC), uma única vez
com prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, III, CPC). Expeça-se o edital.
Intimem-se, via PJe, para que manifestem eventual interesse na
causa, a União (Advogado da União), o Estado e o Município,
sendo que as cópias da inicial e dos documentos que a instruem
poderão ser consultadas no próprio sistema.
Nomeio como Curador dos interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, a Defensoria Pública, por intermédio de um de
seus Defensores, que servirão sob compromisso de grau, abrindose vista dos autos.
Após, ao MP.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7005928-70.2018.8.22.0007
Classe: INF JUV CIV - AÇÃO CIVIL PÚBLICA (1690)
AUTOR:
Nome: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
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DECISÃO
Cuida-se de Ação Civil Pública afeta ao Juizado da Infância e
Juventude ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE RONDONIA, na qualidade de substituto processual da criança
Emanuel Albarello de Jesus, nascido aos 14/11/2015, cartão SUS
704 5006 5093 9320, residente na Rua Eitor Ozias Schundt, nº
3384, Bairro Village do Sol, nesta cidade, telefone:(69) 9 84025663 (genitores: Carlandio de Jesus Oliveira e Fabiane da Cruz
Albarello), em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA, posto
que encontra-se em situação de risco em razão na inércia dos
entes políticos, necessitando que o ESTADO providencie exame
denominado ecocardiografia transtorácica pediátrica, vez que está
em acompanhamento pós operatório de cirurgia de comunicação
de atrio ventricular. Importante registrar que o Ministério Público
oficiou ao coordenador do NAC/SESAU, restando inexitosa tal
medida. Trouxe ainda, conforme documentos acostados aos autos,
orçamento dos referidos exames, em caso de deferimento de
medida de sequestro: exame no valor de R$ 280,00
Ademais, seus familiares não tem condição financeira de custear
tal consulta.
Aprecio o pedido em caráter emergencial.
No caso em apreço, verifica-se que a criança necessita da realização
de exame. Entretanto, seus genitores não tem condições de custear
o procedimento. Nessa esteira, é sabido e consabido que é dever
do Estado manter as necessidades básicas dos cidadãos, como é
o caso de saúde.
Lado outro os art. 196 e seguintes da Constituição Federal dispõem
que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nessa seara,
o agir do Estado deve ser dirigido para a redução dos riscos de
doença e outros agravos e garantir o acesso universal e igualitário
às ações e serviços de saúde, sempre no intuito à sua promoção,
proteção e recuperação.
Tais ações e serviços públicos de saúde devem ser desenvolvidos
de forma integrada, mas regionalizada e descentralizada (art. 198,
I, CF), através de um sistema único (art. 198) do qual fazem parte a
União, os Estados e os Municípios (§ 1º do art. 198).
O art. 11 do ECA, com a recente redação dada pela Lei nº 11.185/05,
por sua vez, assegura “atendimento integral à saúde da criança
e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde,
garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para
promoção, proteção e recuperação da saúde”. E o § 2º do mesmo
artigo incumbe “(...) ao poder público fornecer gratuitamente
àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros
recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação”.
Ainda, o art. 227 da Constituição Federal dispõe, expressamente,
que é “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão”, sendo que o Estado “(...) promoverá programas de
assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida
a participação de entidades não governamentais (...)” (§ 1º).
E o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente repete a
mesma garantia, ao dispor que é “dever da família, da comunidade,
da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde (...)”,
compreendendo, tal garantia, “(...) primazia de receber proteção e
socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de atendimento
nos serviços públicos ou de relevância pública; destinação
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude” (parágrafo único).
Outrossim, reza o artigo 7º do mesmo estatuto que “a criança e o
adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento
e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de
existência”.
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A saúde é um direito social (art. 6º da CF) que figura entre os direitos
e garantias fundamentais. E o conjunto de normas constitucionais
que regulam a matéria faz nascer o direito reclamado, através
de norma auto-aplicável – porque se trata de uma garantia
constitucional.
Nesse contexto, imprescindível a medida judicial para garantir,
em sua plenitude, a satisfação efetiva do direito ao tratamento de
saúde da criança, que é um dos direitos básicos do cidadão.
Ante o exposto, DETERMINO que o Estado de Rondônia, por meio
de suas Secretaria de Saúde, providencie o exame denominado
ecocardiografia transtorácica pediátrica, vez que está em
acompanhamento pós operatório de cirurgia de comunicação de
atrio ventricular e que, apesar de ter sido cadastrado no SISREG III
em 29/09/2017, em caráter urgente, até o momento não há notícia
de que tenha sido disponibilizado tal exame.
Prazo para cumprimento da decisão: 15 (quinze) dias a contar
da intimação desta. Para o caso de não cumprimento da decisão
no prazo estipulado, poderá ser determinado, com fulcro no art.
297 “caput” do NCPC, o BLOQUEIO DE VALORES, mediante
sequestro, das contas do Estado suficientes para cumprir a liminar.
Nesse sentido:
Em ação para fornecimento de medicamentos, o juiz pode
determinar o bloqueio e sequestro de verbas públicas em caso
de descumprimento da decisão. Tratando-se de fornecimento de
medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação
de suas decisões, podendo, se necessário, determinar, até mesmo,
o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu
prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. STJ. 1ª
Seção. REsp 1.069.810-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 23/10/2013 (recurso repetitivo)
Cabe ressaltar que o saque direto das contas bancárias do Estado
dos valores necessários à aquisição de medicamentos ou serviços
encontra amparo no art. 297, “caput” do CPC, que permite ao juiz, de
ofício ou a pedido, ordenar as medidas que considerar necessárias
para o cumprimento da ordem decorrente da decisão. Por certo
que a medida não visa o prejuízo do ente público, mas, tão-só,
dar cumprimento ao provimento judicial, inclusive levando-se em
consideração a urgência dos interesses tutelados e a natureza
da lide. Nesse sentido: STJ, REsp 784004/RS, Segunda Turma,
Relator Ministro Francisco Peçanha Martins.
SIRVA-SE A PRESENTE COMO MANDADO para:
A) CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA, nas
pessoas: 1) do Secretário Estadual de Saúde, sito Rua Brasília, nº.
2512, Bairro São Cristóvão, Porto Velho-RO; e 2) do ProcuradorGeral do Estado de Rondônia ou, na ausência deste, do SubProcurador-Geral.
B) INTIMAÇÃO da II Delegacia Regional de Saúde de Rondônia,
na pessoa do seu representante legal, podendo ser localizado na
Av. Guaporé, nº. 2849, Bairro Jardim Clodoaldo, Cacoal.
EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO DO ITEM 13-14, faça vista ao
MP para apresentação de orçamento.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7008099-97.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: JOSE CARLOS MAGALHAES
Advogados do(a) AUTOR: JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO RO0003952, JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA - RO0006074
RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Despacho SERVINDO DE MANDADO
Defiro a gratuidade processual.
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Indefiro a tutela provisória consubstanciada na tutela de urgência,
vez que, sob uma análise superficial dos documentos carreados aos
autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da
medida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015), isso
porque não resta esclarecida a deficiência nem a hipossuficiência
da família em lhe suprir suas necessidades de subsistência.
DETERMINO a produção de prova pericial.
O LAUDO RELATIVO A BENEFÍCIO ASSISTENCIAL/LOAS
DEVERÁ ACOMPANHAR O EXPEDIENTE.
Na forma do art. 465, NCPC, nomeio o(a) Dra. AMÁLIA CAMPOS
MILANI E SILVA, médica, clínica geral, que atende no (CRM
3464) - HOSPITAL SAMARITANO, localizado na Av. São Paulo, nº
2326, Cacoal – RO - amaliamilani@hotmail.com - fone 3441-1015,
perito(a) do juízo, que deverá responder ao laudo pericial médico
relativo a benefício assistencial, o que, não sendo entregue, deverá
ser solicitado ao cartório (LAUDO DE LOAS).
O perito nomeado responderá aos quesitos padrão da Justiça
Federal, por isso INDEFIRO os quesitos já formulados pelas partes
ou os que as partes apresentarem, por entender que o laudo a ser
apresentado, no modelo o padrão quesitos padrões são suficientes
para esclarecimento da causa.
Na forma do art. 465, § 1º, II do NCPC, fica a autora intimada,
VIA PJE, para indicar, querendo, assistentes técnicos no prazo de
15 dias. Não há necessidade de intimação do requerido, conforme
orientação da Procuraodoria Federal.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 200,00, na forma da
Resolução n. CJF-RES-2014/00305.
Intime-se o perito sobre a designação e para que informe a data
da perícia, diretamente ao Oficial de Justiça. Na oportunidade, fica
o perito também intimado para informar o tempo estimado para
tratamento tendo em vista os laudos e exames médicos e, não
sendo possível, dizer conforme a literatura médica narra o tempo
de tratamento para o caso em apreço.
Informada a data, intime-se a autora a comparecer à perícia munida
de seus documentos e exames, bem como do assistente técnico,
se houver.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial.
A parte autora deverá apresentar ao perito eventuais exames e/ou
laudos já encartados aos autos, bem assim outros contemporâneos.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
PARA O PERITO E PARA AS PARTES.
Após juntada do laudo, conforme orientação da Procuradoria
Federal, CITE-SE O INSS para responder a ação supra identificada,
no prazo de 30 dias, via PJe, consoante regra do art. 246, §2º,
NCPC e intimem-se as partes para manifestação.
Vindo contestação, intime-se parte autora para réplica via DJ.
Em seguida venham conclusos para saneador ou julgamento
antecipado.
Int. via Pje.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7001758-55.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: MARIA DE JESUS NUNES LEOPOLDINO
Advogado do(a) AUTOR: LUZINETE PAGEL GALVAO RO0004843
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
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Sentença
A parte autora ingressou com esta ação contra o requerido
alegando em resumo: é segurada da previdência social, que
solicitou administrativamente o benefício auxílio-doença, o que foi
indeferido no dia 20/07/2017. Ao final, requereu antecipação de
tutela e, no mérito, conversão de auxílio-doença em aposentadoria
por invalidez. A inicial veio acompanhada de procuração e
documentos que a parte autora entendeu pertinentes.
Antecipação de tutela postergada para após apresentação de
laudo médico e manifestação do requerido.
Parte autora juntou laudos particulares e documentos.
Laudo pericial (ID 18663975).
Manifestação da parte autora sobre o laudo pericial (ID 18810326)
e não concordância com os termos do acordo apresentado pela
autarquia (ID 19451664).
Sucinto relatório.
Decido.
Trata-se de ação previdenciária em que se postula o
restabelecimento do benefício de auxílio-doença e posterior
conversão em aposentadoria por invalidez.
A análise dos pedidos requer a verificação do preenchimento dos
requisitos legais.
Para procedência do pedido inicial de aposentadoria por invalidez é
necessário: a) qualidade de segurado do INSS; b) carência mínima
de doze contribuições, nos termos do art. 25 da Lei 8.213/91, e;
c) incapacidade definitiva para o trabalho. Para a procedência
do pedido de auxílio-doença, por sua vez, é necessário: a)
qualidade de segurado do INSS; b) carência mínima de, também,
doze contribuições, nos termos do art. 25 da Lei 8.213/91, e; c)
incapacidade temporária para o trabalho.
A qualidade de segurada não foi contestada pelo requerido. Tal
qualidade, de qualquer forma, não foi questionada quando do
indeferimento administrativo nem na contestação.
Ainda, para concessão do benefício, é necessário investigar o
pressuposto da incapacidade.
O laudo pericial acostado é enfático ao afirmar que a requerente
encontra-se acometida por dor lombar e cervical mecânica e
facetária (via ressonância magnética, mostra espondilodiscartrose
moderada-grave e raio-x mostra espondilose leve-moderada
cervical), CID 54.5, M-54.2, M-51.3, tornando-a incapaz para o
trabalho que habitualmente exerce de forma permanente e total.
Ainda que a conclusão pericial não fosse pela incapacidade total,
ao magistrado cabe apreciar todo o conjunto probatório, não se
limitando ao laudo judicial. Neste sentido, além dos laudos médicos
juntados pela requerente, comprova-se sua incapacidade ao
exercício de suas atividades habituais.
Deve ser consignado, por importante, que a incapacidade para o
trabalho deve ser aferida considerando-se as condições pessoais do
trabalhador e as atividades por ele desempenhadas, daí resultando
que os trabalhadores, com baixa instrução, que ao longo da vida
desempenharam atividades de esforço físico, que não mais podem
a ele se submeter, devem ser considerados como incapacitados,
não se podendo deles se exigir a reabilitação em outra atividade
dissociada do histórico profissional até então exercido (AC
0032100-66.2015.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA TURMA,
e-DJF1 de 11/07/2017).
De outro turno, aferindo o INSS em data futura a recuperação da
capacidade de trabalho, poderá rescindir o benefício nos termos do
artigo 47 da Lei 8.213/91.
Assim, comprovados nos autos os requisitos legais exigíveis,
tenho que a retomada do auxílio doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.
Lembro ainda da redação do art. 43 (…) § 4º da Lei 8.213/91
“O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a
qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram
o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou
administrativamente, observado o disposto no art. 101”.
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Desse modo, é devido o benefício de auxílio-doença desde
o dia posterior à data de seu pedido (20/07/2017) bem assim o
marco de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
será considerada a data da confecção do laudo pericial, ou seja,
24/05/2018.
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC, JULGO
PROCEDENTE os pedidos iniciais da ação proposta por MARIA
DE JESUS NUNES LEOPOLDINO para CONDENAR o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a: I) CONCEDER o benefício
de auxílio-doença, nos mesmo moldes anteriormente concedidos,
desde o pedido administrativo, devidamente reajustado, inclusive
o 13º salário; II) CONCEDER o benefício de aposentadoria
por invalidez, a partir da confecção do laudo médico pericial
(24/05/2018), no valor da renda mensal de um salário mínimo ou
salário contribuição o que for melhor para a autora, devidamente
reajustado, inclusive 13º salário.
No tocante às prestações em atraso deverá incidir sobre o
montante, juros moratórios desde a citação válida (Súmula 204/
STJ), e correção monetária desde a data do vencimento das
prestações (Súmulas 43 e 148 do STJ). O percentual dos juros
moratórios será de 12% ao ano até 30/6/2009 (quando entrou em
vigor a Lei 11.960/2009) e juros aplicados à caderneta de poupança
a partir de 1/7/2009. No programa de cálculo do site deverá ser
colocada a opção “12% a.a até 06/2009, 6% a.a até 06/2012 e juros
da poupança (dia 1º) em diante”. A correção monetária deverá
observar os índices do Manual de Cálculo da Justiça Federal.
Ainda, em análise o pedido de antecipação de tutela reconheço a
presença dos requisitos do artigo 303 do Novo Código de Processo
Civil (com esta decisão ficou manifesta a presença do bom direito,
havendo inegável risco de dano irreparável com o não pagamento
do benefício em razão da natureza alimentar da prestação),
razão pela qual ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA de mérito
para determinar que o requerido passe a pagar o benefício da
condenação no prazo de trinta dias (se já não estiver pagando),
sob pena de responsabilização criminal do responsável pelo não
atendimento.
SERVE O PRESENTE COMO OFÍCIO ao INSS regional para
cumprimento da antecipação em trinta dias e comprovação nos
autos em quarenta e cinco dias.
Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas
processuais, uma vez que se trata de autarquia federal que goza de
isenção, nos termos do artigo 5°, I da Lei Estadual n° 3.896/2016.
No entanto, condeno o requerido ao pagamento dos honorários em
favor do advogado da parte autora no percentual de 10% sobre as
parcelas vencidas até a sentença, conforme artigo 85, § 3º, I, c/c
86, p. único, ambos do NCPC e Súmula 111 do STJ.
Como o benefício previdenciário em atraso não ultrapassa 1.000
salários mínimos, esta sentença não está sujeita ao duplo grau de
jurisdição do art. 496, I, do CPC. Não se aplicando a Súmula 490
do STJ por trata-se de simples cálculos que não ultrapassam o
valor fixado na norma do art. 496, §3º, I, do CPC.
Assim, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em
julgado e aguarde-se execução por trinta dias. Findo este prazo
sem manifestação, arquive-se com as baixas devidas.
Int. via PJe.
Cacoal/RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007370-71.2018.8.22.0007
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR:
Nome: FIDELIS RECULIANO TETZLAFF
Endereço: Rua Humberto de Campos, 1291, Vista Alegre, Cacoal
- RO - CEP: 76960-072
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Advogado do(a) AUTOR:
RÉU:
Nome: ESPÓLIO DE JACOB MOREIRA LIMA: INVENTARIANTE ANGELITA MOREIRA DA SILVA RG. Nº 10.763.244
Endereço: desconhecido
Nome: MARILENE BEZERRA DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Avenida Gonçalves Maia, 602, Heliópolis, Garanhuns PE - CEP: 55295-490
Nome: CELIA MARIA DA SILVA MOTTA
Endereço: Rua Taquaritinga, 69, Casa Amarela, Recife - PE - CEP:
52070-649
Nome: MARCELO DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Nome: NILMA APARECIDA RUIZ
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Despacho
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Citem-se, pessoalmente, com prazo de 15(quinze) dias, os
requeridos e os confinantes (artigo 246, §3º, CPC), cientificandoos de que não sendo contestada a ação, serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados pelos autores na inicial.
Serve o presente de carta/mandado/precatória para tal finalidade.
Nos termos do art. 249 do CPC, frustrada a citação pelo correio,
independente do motivo da devolução, realize-se a citação por
meio de oficial de justiça.
Cite-se por edital os terceiros interessados ausentes incertos
e desconhecidos (art. 259, I, CPC), publicando-o no DJe e na
plataforma de editais do TJRO (art. 257, II, CPC), uma única vez
com prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, III, CPC). Expeça-se o edital.
Intimem-se, via PJe, para que manifestem eventual interesse na
causa, a União (Advogado da União), o Estado e o Município,
sendo que as cópias da inicial e dos documentos que a instruem
poderão ser consultadas no próprio sistema.
Nomeio como Curador dos interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, a Defensoria Pública, por intermédio de um de
seus Defensores, que servirão sob compromisso de grau, abrindose vista dos autos.
Após, ao MP.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007981-24.2018.8.22.0007
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR:
Nome: MARIA NAZARET DA SILVA
Endereço: Rua Carmela Pontes, 1398, Vista Alegre, Cacoal - RO
- CEP: 76960-134
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU:
Nome: ESPÓLIO DE JACOB MOREIRA LIMA: INVENTARIANTE ANGELITA MOREIRA DA SILVA RG. Nº 10.763.244
Endereço: Avenida Cuiabá, 2555, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO
- CEP: 76963-697
Nome: MARILENE BEZERRA DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Avenida Gonçalves Maia, 602, Heliópolis, Garanhuns PE - CEP: 55295-490
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Nome: CELIA MARIA DA SILVA MOTTA
Endereço: Rua Taquaritinga, 69, Casa Amarela, Recife - PE - CEP:
52070-649
Nome: MARCELO DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Nome: NILMA APARECIDA RUIZ
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Despacho
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Citem-se, pessoalmente, com prazo de 15(quinze) dias, os
requeridos e os confinantes (artigo 246, §3º, CPC), cientificandoos de que não sendo contestada a ação, serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados pelos autores na inicial.
Serve o presente de carta/mandado/precatória para tal finalidade.
Nos termos do art. 249 do CPC, frustrada a citação pelo correio,
independente do motivo da devolução, realize-se a citação por
meio de oficial de justiça.
Cite-se por edital os terceiros interessados ausentes incertos
e desconhecidos (art. 259, I, CPC), publicando-o no DJe e na
plataforma de editais do TJRO (art. 257, II, CPC), uma única vez
com prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, III, CPC). Expeça-se o edital.
Intimem-se, via PJe, para que manifestem eventual interesse na
causa, a União (Advogado da União), o Estado e o Município,
sendo que as cópias da inicial e dos documentos que a instruem
poderão ser consultadas no próprio sistema.
Nomeio como Curador dos interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, a Defensoria Pública, por intermédio de um de
seus Defensores, que servirão sob compromisso de grau, abrindose vista dos autos.
Após, ao MP.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7008152-78.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: JOVINA BEISE FREDERICO
Advogado do(a) AUTOR: JULIANA MIRANDA FURTADO RO0005542
RÉU:
Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Despacho
A declaração de hipossuficiência e os documentos juntados aos
autos não servem ao convencimento de que o(s) autor(a)(es)
seja(m) desprovido(s) de recursos ao ponto de não poder(em)
arcar com as custas do processo.
De se registrar que a Constituição Federal assegura nos termos do
art. 5º LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que
não ficou evidenciado nos autos.
Assim, para fins de concessão do benefício da gratuidade, a
declaração de que não possui condições de pagamento das custas
sem prejuízo próprio ou de sua família não é absoluta, a depender
de outros elementos que confirmem a declaração, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica
na espécie:
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“O benefício de assistência judiciária gratuita pode ser concedido
mediante declaração da parte de que não pode arcar com as
custas e despesas do processo, salientando-se que é possível
ao magistrado, com base nos elementos dos autos, analisar
se o requerente preenche, ou não, os requisitos legais para a
concessão do benefício. (RMS 15.508/RJ, Rel. Ministro HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 27.02.2007,
DJ 19.03.2007 p. 352).
Registro que também não se trata de situação em que há permissão
legal para o recolhimento das custas para o final, nos termos da Lei
3.896/2016.
Assim, emende-se a inicial para recolher as custas iniciais ou juntar
comprovantes/documentos que demonstrem a hipossuficiência
do(s) autor(es), tais como declaração de imposto de renda, holerite,
extratos de conta, etc.
Intime-se, na pessoa dos Procuradores (art. 269 e 272, § 2º, do
Novo Código de Processo Civil e art. 50, das Diretrizes Gerais
Judiciais).
Aguarde-se integral cumprimento.
Em eventual recurso, desde já mantenho a decisão por seus
próprios fundamentos.
Prazo para cumprimento 15 (quinze) dias sem o que será a inicial
indeferida.
Int. via PJE.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007702-38.2018.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR:
Nome: M. DAS D. DE S. MARTINS & CIA LTDA - ME
Endereço: Avenida Porto Velho, 2147, Centro, Cacoal - RO - CEP:
76963-887
Advogados do(a) AUTOR: THALIA CELIA PENA DA SILVA RO0006276, MARLISE KEMPER - RO0006865
RÉU:
Nome: TIAGO HEIDRICK DE VASCONCELOS MOURA
Endereço: Rua Antônio Deodato Durce, 615, - de 535/536 a
800/801, Princesa Isabel, Cacoal - RO - CEP: 76964-066
Nome: LUIS HENRIQUE VASCONCELLOS MOURA
Endereço: Rua Antônio Deodato Durce, 615, - de 535/536 a
800/801, Princesa Isabel, Cacoal - RO - CEP: 76964-066
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Despacho COM FORÇA DE MANDADO
A pretensão inicial visa cumprimento de obrigação, porém não esta
adequada ao procedimento da execução, vem instruída com prova
escrita, sem eficácia de título executivo.
Defiro, pois, de plano, o presente mandado monitório e, em
consequência, cite-se a parte requerida acima identificada para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito atualizado que
está descrito na inicial, mais honorários advocatícios, os quais fixo
em 5% (cinco por cento) do valor da causa.
Cientifique-a ainda que: EFETUANDO O DEVIDO PAGAMENTO,
a parte requerida FICARÁ ISENTA de custas, na forma do §1º
do 701, NCPC; No mesmo prazo de 15 (quinze) dias, poderá
oferecer embargos; e Não havendo pagamento ou oferecimento de
embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial,
prosseguindo-se com penhora e demais atos necessários para
satisfação do débito. O devedor ainda poderá fazer o pagamento
na forma do art. 916 c/c § 5º do art. 701 do NCPC, ou seja,
comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução,
acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado
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poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6
(seis) parcelas mensais
SIRVA-SE A PRESENTE COMO MANDADO para as partes
Requeridas, observando o endereço e valor da causa constante
na inicial.
Consigno ainda, que em cumprimento ao provimento nº. 003/2012CG o (a) Oficial (a) de Justiça deverá alertar o requerido que não
tendo condições de constituir advogado, o Estado lhe assegurará
o direito através da Defensoria Pública. Para tanto, em havendo
interesse, deverá comparecer, imediatamente e antes do decurso
do prazo de 15 (quinze) dias, na sede Rua José do Patrocínio,
1284 – Bairro Princesa Isabel, portando este documento e demais
que acompanham.
Int. via DJE.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007897-23.2018.8.22.0007
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
AUTOR:
Nome: COCAL CEREAIS LTDA
Endereço: Rodovia BR-050, 3333, Segismundo Pereira, Uberlândia
- MG - CEP: 38408-369
Advogado do(a) DEPRECANTE: ROBERTA PARREIRA SANTANA
- MG152473
RÉU:
Nome: PIARARA TRANSPORTES LTDA
Endereço: Avenida Castelo Branco, 18156, SALA 01, Incra, Cacoal
- RO - CEP: 76965-868
Advogado do(a) DEPRECADO:
Despacho
Fica a parte autora intimada para no prazo de 15 (quinze) dias
comprovar o pagamento das custas da diligência, sob pena de ser
devolvida a Carta Precatória a origem sem o devido cumprimento.
Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique-se. Após devolvase a origem com nossas homenagens.
Comprovado o pagamento, tornem os autos conclusos.
Int. via Dje.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007383-70.2018.8.22.0007
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR:
Nome: GERALDO FERREIRA DE LIMA
Endereço: Rua Graça Aranha, 1034, Vista Alegre, Cacoal - RO CEP: 76960-040
Nome: MARIA CLEDINA LEITE LIMA
Endereço: Rua Graça Aranha, 1034, Vista Alegre, Cacoal - RO CEP: 76960-040
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU:
Nome: ESPÓLIO DE JACOB MOREIRA LIMA: INVENTARIANTE ANGELITA MOREIRA DA SILVA RG. Nº 10.763.244
Endereço: desconhecido
Nome: MARILENE BEZERRA DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Avenida Gonçalves Maia, 602, Heliópolis, Garanhuns PE - CEP: 55295-490

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

576

Nome: CELIA MARIA DA SILVA MOTTA
Endereço: Rua Taquaritinga, 69, Casa Amarela, Recife - PE - CEP:
52070-649
Nome: MARCELO DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Nome: NILMA APARECIDA RUIZ
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Despacho
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Citem-se, pessoalmente, com prazo de 15(quinze) dias, os
requeridos e os confinantes (artigo 246, §3º, CPC), cientificandoos de que não sendo contestada a ação, serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados pelos autores na inicial.
Serve o presente de carta/mandado/precatória para tal finalidade.
Nos termos do art. 249 do CPC, frustrada a citação pelo correio,
independente do motivo da devolução, realize-se a citação por
meio de oficial de justiça.
Cite-se por edital os terceiros interessados ausentes incertos
e desconhecidos (art. 259, I, CPC), publicando-o no DJe e na
plataforma de editais do TJRO (art. 257, II, CPC), uma única vez
com prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, III, CPC). Expeça-se o edital.
Intimem-se, via PJe, para que manifestem eventual interesse na
causa, a União (Advogado da União), o Estado e o Município,
sendo que as cópias da inicial e dos documentos que a instruem
poderão ser consultadas no próprio sistema.
Nomeio como Curador dos interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, a Defensoria Pública, por intermédio de um de
seus Defensores, que servirão sob compromisso de grau, abrindose vista dos autos.
Após, ao MP.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7005999-72.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: LUIZ CARLOS PETRI SIMOES
Endereço: Área Rural, linha 05, gleba 05 lote 18, Área Rural de
Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogado do(a) AUTOR: HEVELLYN PRYSCYLLA MEDEIROS
ROBERTO - RO6595
RÉU:
Nome: INSS
Endereço: Rua General Osório, 500, Princesa Isabel, Cacoal - RO
- CEP: 76964-030
Advogado do(a) RÉU:
Despacho COM FORÇA DE MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
Defiro a gratuidade processual.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela postergo sua análise
para após a realização da perícia médica e manifestação da
autarquia requerida.
Desde logo, baseado no poder geral de cautela, considerando
a urgência da situação de doença, DETERMINO a produção da
prova pericial.
Por isso, na forma do art. 465, NCPC, nomeio o(a) Dr. ALEXANDRE
REZENDE, médico ortopedista, que atende no Hospital São Paulo,
nesta cidade, perito do Juízo.
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O perito nomeado responderá aos quesitos padrão da Justiça
Federal, por isso INDEFIRO os quesitos eventualmente formulados
pelas partes ou os que as partes apresentarem, por entender que o
laudo a ser apresentado, no modelo o padrão quesitos padrões são
suficientes para esclarecimento da causa.
Na forma do art. 465, § 1º, II do NCPC, fica a autora intimada,
VIA PJE, para indicar, querendo, assistentes técnicos no prazo de
15 dias. Não há necessidade de intimação do requerido, conforme
orientação da Procuraodoria Federal.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 200,00, na forma da
Resolução n. CJF-RES-2014/00305.
Intime-se o perito sobre a designação e para que informe a data
da perícia, diretamente ao Oficial de Justiça. Na oportunidade, fica
o perito também intimado para informar o tempo estimado para
tratamento tendo em vista os laudos e exames médicos e, não
sendo possível, dizer conforme a literatura médica narra o tempo
de tratamento para o caso em apreço.
Informada a data, intime-se a autora a comparecer à perícia munida
de seus documentos e exames, bem como do assistente técnico,
se houver.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial.
A parte autora deverá apresentar ao perito eventuais exames e/ou
laudos já encartados aos autos, bem assim outros contemporâneos.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
PARA O PERITO E PARA AS PARTES.
Após juntada do laudo, conforme orientação da Procuradoria
Federal, CITE-SE O INSS para responder a ação supra identificada,
no prazo de 30 dias, via PJe, consoante regra do art. 246, §2º,
NCPC e intimem-se as partes para manifestação.
Vindo contestação, intime-se parte autora para réplica via DJ.
Visando a instrução do feito, fica a parte autora intimada a
juntar histórico dos benefícios já percebidos fornecido pelo INSS
(HISCRED ou outro documento comprobatório), se já não houver
carreado à inicial.
Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia
23/08/2018 às 10:00hrs
Parte autora intimada por seu advogado via PJe, que deverá vir
acompanhada de testemunhas (máximo de três), exceto expresso
requerimento para intimação por oficial de justiça no prazo de cinco
dias, contados desta intimação.
Em seguida venham conclusos para saneador ou julgamento
antecipado.
Int. via PJe.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7006059-45.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: JOSE ROBERTO SA LIVRAMENTO
Endereço: linha 06, lote 47, zona rural, Ministro Andreazza - RO CEP: 76919-000
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Despacho COM FORÇA DE MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
Defiro a gratuidade processual.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela postergo sua análise
para após a realização da perícia médica e manifestação da
autarquia requerida.
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Desde logo, baseado no poder geral de cautela, considerando
a urgência da situação de doença, DETERMINO a produção da
prova pericial.
Por isso, na forma do art. 465, NCPC, nomeio o(a) Dra. AMÁLIA
CAMPOS MILANI E SILVA, médica, clínica geral, que atende no
Hospital Samaritano, Localizado na Av. São Paulo, nº 2623, Centro,
nesta cidade, perita do juízo.
O perito nomeado responderá aos quesitos padrão da Justiça
Federal, por isso INDEFIRO os quesitos eventualmente formulados
pelas partes ou os que as partes apresentarem, por entender que o
laudo a ser apresentado, no modelo o padrão quesitos padrões são
suficientes para esclarecimento da causa.
Na forma do art. 465, § 1º, II do NCPC, fica a autora intimada,
VIA PJE, para indicar, querendo, assistentes técnicos no prazo de
15 dias. Não há necessidade de intimação do requerido, conforme
orientação da Procuradoria Federal.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 200,00, na forma da
Resolução n. CJF-RES-2014/00305.
Intime-se o perito sobre a designação e para que informe a data
da perícia, diretamente ao Oficial de Justiça. Na oportunidade, fica
o perito também intimado para informar o tempo estimado para
tratamento tendo em vista os laudos e exames médicos e, não
sendo possível, dizer conforme a literatura médica narra o tempo
de tratamento para o caso em apreço.
Informada a data, intime-se a autora a comparecer à perícia munida
de seus documentos e exames, bem como do assistente técnico,
se houver.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial.
A parte autora deverá apresentar ao perito eventuais exames e/ou
laudos já encartados aos autos, bem assim outros contemporâneos.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
PARA O PERITO E PARA AS PARTES.
Após juntada do laudo, conforme orientação da Procuradoria
Federal, CITE-SE O INSS para responder a ação supra identificada,
no prazo de 30 dias, via PJe, consoante regra do art. 246, §2º,
NCPC e intimem-se as partes para manifestação.
Vindo contestação, intime-se parte autora para réplica via DJ.
Visando a instrução do feito, fica a parte autora intimada a
juntar histórico dos benefícios já percebidos fornecido pelo INSS
(HISCRED ou outro documento comprobatório), se já não houver
carreado à inicial.
Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia
07/08/18 às 09:15 horas.
Parte autora intimada por seu advogado via PJe, que deverá vir
acompanhada de testemunhas (máximo de três), exceto expresso
requerimento para intimação por oficial de justiça no prazo de cinco
dias, contados desta intimação.
Em seguida venham conclusos para saneador ou julgamento
antecipado.
Int. via PJe.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7001846-93.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: ANTONIO FELIX TEREZA
Endereço: Rua Joaquim Antônio de Lima, 4404, Jardim Limoeiro,
Cacoal - RO - CEP: 76961-472
Advogados do(a) AUTOR: ROSANGELA ALVES DE LIMA - RO7985,
NATALIA UES CURY - RO8845, HOSNEY REPISO NOGUEIRA RO0006327, HENRIQUE HEIDRICH DE VASCONCELOS MOURA
- RO7497, ELENARA UES - RO6572
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RÉU:
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
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Recebo a emenda e concedo a justiça gratuita.
Cite-se o(a) requerido(a) para contestar o feito no prazo de 15
(quinze) dias.
Adverte-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora
(CPC, artigo 344).
SIRVA-SE O PRESENTE COMO CARTA DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO para parte requerida, observado o endereço constante
na inicial. Valor da causa se encontra na inicial.
Deixo de designar audiência de conciliação, na forma do art. 334
do CPC, pois entendo que a medida não possui efetividade, visto
que, embora a requerida compareça às solenidades, não oferece
nenhuma proposta de acordo no intuito de colocar um fim no
processo. Ademais, entendo que no presente se aplica o art. 334,
§4º, II, do CPC.
Desta feita, pautado no princípio da efetividade da prestação
jurisdicional, como o julgamento necessita de prova pericial e
considerando o disposto no artigo 139, VI, c/c 381, II, ambos do
CPC, para que o processo retorne a este juízo apenas na fase
de saneamento/julgamento antecipado da lide, DETERMINO a
produção antecipada da prova pericial.
Por isso, na forma do art. 465 do CPC, o Dr. ALEXANDRE
REZENDE, médico ortopedista, que atende no Hospital São Paulo,
nesta cidade, perito do Juízo.
Fixo os honorários periciais em R$ 700,00 (setecentos reais),
a serem antecipados pela seguradora ré mediante depósito à
disposição deste Juízo, no prazo de 10 dias, a contar da intimação
desta decisão, sob pena de preclusão.
Desejando indicar assistentes técnicos, as partes deverão fazê-lo
no prazo de 15 (quinze) dias.
O perito nomeado responderá aos quesitos padrão da
Seguradora Líder, formulados em mutirão DPVAT, por isso
INDEFIRO os quesitos já formulados pelas partes ou os que as
partes apresentarem no prazo do art. 465, § 1º, III, do CPC, por
entender que no laudo a ser apresentado consta o suficiente para
esclarecimento da causa. Encaminhe-se formulário de perícia
específico da Seguradora Líder.
Comprovado o depósito dos honorários periciais, intime-se o
perito sobre a designação e para que informe a data da perícia,
diretamente ao Oficial de Justiça.
Informada a data, intime-se a autora a comparecer à perícia, bem
como a advirta que deverá levar todos os laudos e exames médicos
realizados, a fim de demonstrar a sequela alegada. Além disso,
intime-se os advogados e, se indicados, os respectivos assistentes
técnicos.
Não comprovado o depósito dos honorários do perito no prazo
determinado sem justificativa plausível, o feito será julgado no
estado em que se encontra com as provas apresentadas nos autos
e observando a regra do ônus da prova do art. 373, II, do CPC.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Registro também que a ausência da parte autora para realização
da perícia ensejará o julgamento do feito com base nas provas até
então produzidas.
Com a vinda do laudo pericial, declaro encerrada a instrução
processual, abrindo vistas as partes para alegações finais no prazo
comum de 15 (quinze) dias, oportunidade em que deverão se
manifestar inclusive sobre o laudo pericial.
Se o perito não enviar o laudo pericial no prazo fixado, autorizo que
a escrivania proceda às diligências necessárias para que o faça,
sob pena de incorrer em crime de desobediência.
Int. via PJE.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
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PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7006252-94.2017.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR:
Nome: HGO - HOSPITAL GERAL E ORTOPEDICO LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ANA RUBIA COIMBRA DE MACEDO RO0006042
RÉU:
Nome: CACTO COMERCIO DE MUDAS LTDA. - ME
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Tendo em vista a justificativa apresentada, suspendo o feito por
90 dias.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7005193-71.2017.8.22.0007
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
AUTOR:
Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - SP0107414-A
RÉU:
Nome: ROBSON SANTANA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
Recolha o autor custas de diligência, nos termos do art. 2º, VIII, da
Lei 3.896/2016.
Prazo: 5 dias, sob pena de extinção.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007961-33.2018.8.22.0007
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR:
Nome: MARCIA HELENA RENZI
Endereço: Rua Aluízio de Azevedo, 1314, Vista Alegre, Cacoal RO - CEP: 76960-110
Nome: ADEMAR CAMPOS DE SOUZA
Endereço: Rua Aluízio de Azevedo, 1314, Vista Alegre, Cacoal RO - CEP: 76960-110
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU:
Nome: ESPÓLIO DE JACOB MOREIRA LIMA: INVENTARIANTE ANGELITA MOREIRA DA SILVA RG. Nº 10.763.244
Endereço: Avenida Cuiabá, 2555, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO
- CEP: 76963-697
Nome: MARILENE BEZERRA DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Avenida Gonçalves Maia, 602, Heliópolis, Garanhuns PE - CEP: 55295-490
Nome: CELIA MARIA DA SILVA MOTTA
Endereço: Rua Taquaritinga, 69, Casa Amarela, Recife - PE - CEP:
52070-649
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Nome: MARCELO DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Nome: NILMA APARECIDA RUIZ
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Despacho
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Citem-se, pessoalmente, com prazo de 15(quinze) dias, os
requeridos e os confinantes (artigo 246, §3º, CPC), cientificandoos de que não sendo contestada a ação, serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados pelos autores na inicial.
Serve o presente de carta/mandado/precatória para tal finalidade.
Nos termos do art. 249 do CPC, frustrada a citação pelo correio,
independente do motivo da devolução, realize-se a citação por
meio de oficial de justiça.
Cite-se por edital os terceiros interessados ausentes incertos
e desconhecidos (art. 259, I, CPC), publicando-o no DJe e na
plataforma de editais do TJRO (art. 257, II, CPC), uma única vez
com prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, III, CPC). Expeça-se o edital.
Intimem-se, via PJe, para que manifestem eventual interesse na
causa, a União (Advogado da União), o Estado e o Município,
sendo que as cópias da inicial e dos documentos que a instruem
poderão ser consultadas no próprio sistema.
Nomeio como Curador dos interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, a Defensoria Pública, por intermédio de um de
seus Defensores, que servirão sob compromisso de grau, abrindose vista dos autos.
Após, ao MP.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007976-02.2018.8.22.0007
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR:
Nome: MARIA DE NAZARE DA SILVA
Endereço: Avenida das Mangueiras, 2332, Vista Alegre, Cacoal RO - CEP: 76960-108
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU:
Nome: ESPÓLIO DE JACOB MOREIRA LIMA: INVENTARIANTE ANGELITA MOREIRA DA SILVA RG. Nº 10.763.244
Endereço: Avenida Cuiabá, 2555, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO
- CEP: 76963-697
Nome: MARILENE BEZERRA DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Avenida Gonçalves Maia, 602, Heliópolis, Garanhuns PE - CEP: 55295-490
Nome: CELIA MARIA DA SILVA MOTTA
Endereço: Rua Taquaritinga, 69, Casa Amarela, Recife - PE - CEP:
52070-649
Nome: MARCELO DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Nome: NILMA APARECIDA RUIZ
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
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Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Despacho
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Citem-se, pessoalmente, com prazo de 15(quinze) dias, os
requeridos e os confinantes (artigo 246, §3º, CPC), cientificandoos de que não sendo contestada a ação, serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados pelos autores na inicial.
Serve o presente de carta/mandado/precatória para tal finalidade.
Nos termos do art. 249 do CPC, frustrada a citação pelo correio,
independente do motivo da devolução, realize-se a citação por
meio de oficial de justiça.
Cite-se por edital os terceiros interessados ausentes incertos
e desconhecidos (art. 259, I, CPC), publicando-o no DJe e na
plataforma de editais do TJRO (art. 257, II, CPC), uma única vez
com prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, III, CPC). Expeça-se o edital.
Intimem-se, via PJe, para que manifestem eventual interesse na
causa, a União (Advogado da União), o Estado e o Município,
sendo que as cópias da inicial e dos documentos que a instruem
poderão ser consultadas no próprio sistema.
Nomeio como Curador dos interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, a Defensoria Pública, por intermédio de um de
seus Defensores, que servirão sob compromisso de grau, abrindose vista dos autos.
Após, ao MP.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7002163-28.2017.8.22.0007
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR:
Nome: LUCAS DUPSKI BARRANCO
Endereço: Avenida Cuiabá, 2894, Apartamento 07, Jardim
Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-682
Advogado do(a) AUTOR: MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS
FILHO - RO0007046
RÉU:
Nome: ELZO BARRANCO MAREGA
Endereço: Rua José Clemente, 836, Casa, Zona 07, Maringá - PR
- CEP: 87020-070
Advogado do(a) RÉU:
Decisão SERVINDO DE CARTA DE INTIMAÇÃO
Vistos, etc.
Conforme iterativa jurisprudência, para a extinção da ação por
abandono da causa, mister que haja a intimação pessoal do autor
e de seu advogado pelo órgão oficial.
Vejamos:
“EMENTA: PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
- INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELO ORGÃO OFICIAL NECESSIDADE. A extinção do processo por abandono da causa
exige prévia intimação do advogado, pelo órgão oficial, e da parte,
pessoalmente. Provada a intimação pessoal do autor, mas ausente
intimação pelo órgão oficial do procurador por ele constituído, a
sentença de extinção do processo é nula de pleno direito.” (TJMG
- 12ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível 1.0693.15.005958-4/001
0059584-94.2015.8.13.0693 (1) – Três Corações, Rel. Des.(a)
Saldanha da Fonseca, j. 08/11/17)
Obviamente que se tratando de processo judicial eletrônico, como
é o caso presente, o segundo requisito resta mitigado em razão do
que preconiza o artigo 5º da Lei nº. 11.419/06, verbis: “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.”
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Nessa esteira, se o advogado do autor já foi intimado via sistema,
pendente ainda a intimação pessoal do autor.
Assim sendo, INTIME-SE PESSOALMENTE O AUTOR, para
dar regular andamento ao feito, em 5 (cinco) dias (art. 485, § 1º
do CPC), sob pena de extinção, observando-se o disposto no
parágrafo único, do art. 274, do CPC.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7002026-12.2018.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR:
Nome: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA
Endereço: Avenida Castelo Branco, 19399, - de 19143 a 19399 lado ímpar, Liberdade, Cacoal - RO - CEP: 76967-491
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUCIANA DALL AGNOL MT006774O, ALINE SCHLACHTA BARBOSA - RO0004145
RÉU:
Nome: THIAGO ALVES MARTINIANO
Endereço: Avenida Dois de Junho, 3301, - de 3180 a 3440 - lado
par, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-540
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho COM FORÇA DE MANDADO DE EXECUÇÃO
Recebo a emenda.
Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, CITE-SE
a parte executada para que tome conhecimento da presente
execução e, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação, pague
o valor da dívida R$ 1.043,12, atualizada em 28/02/2018 acrescida
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, custas
e honorários advocatícios, os quais ficam fixados em 10% (dez por
cento) sobre o débito atualizado, salvo em caso de embargos,
ocasião em que se poderá elevar o valor a até 20% (vinte por
cento).
Havendo o pagamento voluntário e total no prazo mencionado no
parágrafo anterior, a parte devedora terá o benefício de redução da
verba honorária para a metade da que ora é arbitrada, veja-se o §
1º do art. 827, CPC. Todavia, decorrido o prazo sem pagamento,
PROCEDA-SE À PENHORA E AVALIAÇÃO de tantos bens quanto
bastem para garantir a satisfação do crédito e acessórios. Se o
oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos
bens quantos bastem para garantir a execução.
Caso deseje opor embargos, a parte executada disporá do prazo
de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do mandado
de citação. Contudo, se, nesse prazo de embargos, reconhecer
o crédito do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta
por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários
advocatícios, poderá requerer que seja admitido a pagar o restante
em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, art. 916 caput,
CPC.
No mais, consigne-se as seguintes observações:
a) Não sendo localizado bens do executado(a), o(a) Oficial de Justiça
deverá, independentemente de determinação judicial expressa,
descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o
estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica, na
forma do § 1 do Art. 836 CPC;
b) em havendo penhora/arresto, ou não, o (a) Sr. (a) Oficial
(a) de Justiça, deverá intimar o patrono do exequente, se da
comarca for, para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias,
independentemente de nova intimação, sob pena de extinção e
arquivamento; e
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c) na hipótese de serem penhorados bens imóveis, e sendo a parte
requerida casada, intimar o cônjuge.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO,
INTIMAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO, no(s) endereço(s)
indicado(s) na peça inicial.
Consigno, ainda, que, em cumprimento ao provimento nº. 003/2012CG, o Oficial (a) de Justiça deverá alertar o executado que, não
tendo condições de constituir advogado, o Estado lhe assegurará
o direito através da Defensoria Pública. Para tanto, em havendo
interesse, deverá comparecer, antes do decurso do prazo de 15
(quinze) dias, na sede situada na Rua José do Patrocínio, 1284
- Bairro Princesa Isabel, portando este documento e demais que
eventualmente o acompanharem.
Em caso de diligencia negativa, e havendo nos autos novo
endereço, fica desde já autorizado expedição de novo mandado,
bem como carta precatória, para o cumprimento dos itens acima.
SE NECESSÁRIO, DEPREQUE-SE.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7008038-76.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: CLAUDECIR MARINO
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUZINETE PAGEL GALVAO RO0004843
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Intimado, o INSS apresentou impugnação ao cumprimento
de sentença alegando excesso da execução uma vez que os
honorários seriam devidos somente em relação as prestações
vencidas até a data da sentença.
A parte impugnada, ora exequente, manifestou anuência à
impugnação e apresentou novos cálculos em relação ao débito
retroativo que não foi pago no período de 06/01/2018 a 05/06/2018.
Expeça-se precatório/RPV e intimem-se as partes do teor do ofício
requisitório para, desejando, manifestarem-se no prazo comum de
cinco dias, consoante dispõe o art. 11, da Resolução n. 405/2016.
Somente depois os requisitórios deverão ser enviados ao Tribunal.
Expeça-se alvará de levantamento quando informado o pagamento,
se necessário.
Havendo impugnação parcial, expeça-se, desde logo, o respectivo
requisitório da parte não questionada pela executada (art. 535, §4º,
NCPC), cumprindo-se a determinação supra de intimar as partes
do teor do ofício requisitório.
Oportunamente, intime-se o credor para requerer a extinção
do feito, caso em que, havendo manifestação nesse sentido, ou
silêncio, os autos deverão vir conclusos para extinção.
Int. via PJe.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOALRua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7004483-17.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: ALBERTIER VIEIRA DE MENESES
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Despacho COM FORÇA DE MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
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Tendo em vista a indisponibilidade do especialista nomeado,
nomeio o(a) Telmo José Avila, psiquiatra, que atende no Hospital
São Paulo, telefone 3441-3354, contato: silvely@hmspcacoal.com.
br, perito do juízo, na forma do art. 465, NCPC.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela postergo sua análise
para após a realização da perícia médica e manifestação da
autarquia requerida.
Desde logo, baseado no poder geral de cautela, considerando
a urgência da situação de doença, DETERMINO a produção da
prova pericial.
O perito nomeado responderá aos quesitos padrão da Justiça
Federal, por isso INDEFIRO os quesitos eventualmente formulados
pelas partes ou os que as partes apresentarem, por entender que o
laudo a ser apresentado, no modelo o padrão quesitos padrões são
suficientes para esclarecimento da causa.
Na forma do art. 465, § 1º, II do NCPC, fica a parte autora intimada,
VIA PJE, para indicar, querendo, assistente técnico no prazo de
15 dias.
Conforme orientações da Procuradoria Federal, não há necessidade
de intimações para apresentação de quesitos ou indicação de
assistente técnico.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 200,00, na forma da
Resolução n. CJF-RES-2014/00305.
Intime-se o perito sobre a designação e para que informe a data
da perícia, diretamente ao Oficial de Justiça. Na oportunidade, fica
o perito também intimado para informar o tempo estimado para
tratamento tendo em vista os laudos e exames médicos e, não
sendo possível, dizer conforme a literatura médica narra o tempo
de tratamento para o caso em apreço.
Informada a data, intime-se a autora a comparecer à perícia munida
de seus documentos e exames, bem como do assistente técnico,
se houver.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial.
A parte autora deverá apresentar ao perito eventuais exames e/ou
laudos já encartados aos autos, bem assim outros contemporâneos.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
PARA O PERITO E PARA AS PARTES.
Após juntada do laudo, CITE-SE o INSS para responder a ação
supra identificada, no prazo de 30 dias, via PJe, consoante regra
do art. 246, §2º, NCPC e intimem-se as partes para manifestação.
Visando a instrução do feito, fica a parte autora intimada a juntar
histórico de contribuições fornecido pelo INSS (CNIS ou outro
documento comprobatório), se já não houver carreado à inicial.
Em seguida, com a juntada do laudo, INTIMEM-SE AS PARTES
PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AO LAUDO E CONCLUSOS,
para saneador ou julgamento antecipado.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007476-33.2018.8.22.0007
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR:
Nome: IVANIA DIAS FERREIRA
Endereço: Avenida Flor de Maracá, 2582, Vista Alegre, Cacoal RO - CEP: 76960-122
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU:
Nome: ESPÓLIO DE JACOB MOREIRA LIMA: INVENTARIANTE ANGELITA MOREIRA DA SILVA RG. Nº 10.763.244
Endereço: desconhecido
Nome: MARILENE BEZERRA DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Avenida Gonçalves Maia, 602, Heliópolis, Garanhuns PE - CEP: 55295-490
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Nome: CELIA MARIA DA SILVA MOTTA
Endereço: Rua Taquaritinga, 69, Casa Amarela, Recife - PE - CEP:
52070-649
Nome: MARCELO DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Nome: NILMA APARECIDA RUIZ
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Despacho
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Citem-se, pessoalmente, com prazo de 15(quinze) dias, os
requeridos e os confinantes (artigo 246, §3º, CPC), cientificandoos de que não sendo contestada a ação, serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados pelos autores na inicial.
Serve o presente de carta/mandado/precatória para tal finalidade.
Nos termos do art. 249 do CPC, frustrada a citação pelo correio,
independente do motivo da devolução, realize-se a citação por
meio de oficial de justiça.
Cite-se por edital os terceiros interessados ausentes incertos
e desconhecidos (art. 259, I, CPC), publicando-o no DJe e na
plataforma de editais do TJRO (art. 257, II, CPC), uma única vez
com prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, III, CPC). Expeça-se o edital.
Intimem-se, via PJe, para que manifestem eventual interesse na
causa, a União (Advogado da União), o Estado e o Município,
sendo que as cópias da inicial e dos documentos que a instruem
poderão ser consultadas no próprio sistema.
Nomeio como Curador dos interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, a Defensoria Pública, por intermédio de um de
seus Defensores, que servirão sob compromisso de grau, abrindose vista dos autos.
Após, ao MP.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7000259-36.2018.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR:
Nome: J G PEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
- EPP
Endereço: Avenida das Comunicações, 2759, - de 2693/2694 a
3136/3137, Teixeirão, Cacoal - RO - CEP: 76965-580
Advogado do(a) AUTOR: HERISSON MORESCHI RICHTER RO0003045
RÉU:
Nome: ADELICE DE OLIVEIRA PEREIRA
Endereço: Área Rural, Bairro Picheck, Rua Ana Josefa Rodrigues,
Área Rural de Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogado do(a) RÉU:
Decisão SERVINDO DE CARTA DE INTIMAÇÃO
Vistos.
Conforme iterativa jurisprudência, para a extinção da ação por
abandono da causa, mister que haja a intimação pessoal do autor
e de seu advogado pelo órgão oficial. Vejamos:
“EMENTA: PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA
- ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
- INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELO ORGÃO OFICIAL NECESSIDADE. A extinção do processo por abandono da
causa exige prévia intimação do advogado, pelo órgão oficial,
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e da parte, pessoalmente. Provada a intimação pessoal do
autor, mas ausente intimação pelo órgão oficial do procurador
por ele constituído, a sentença de extinção do processo é nula
de pleno direito.” (TJMG - 12ª CÂMARA CÍVEL - Apelação
Cível 1.0693.15.005958-4/001 0059584-94.2015.8.13.0693 (1) –
Três Corações, Rel. Des.(a) Saldanha da Fonseca, j. 08/11/17)
Obviamente que se tratando de processo judicial eletrônico, como
é o caso presente, o segundo requisito resta mitigado em razão do
que preconiza o artigo 5º da Lei nº. 11.419/06, verbis: “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.”
Nessa esteira, se o advogado do autor já foi intimado via sistema,
pendente ainda a intimação pessoal do autor.
Assim sendo, INTIME-SE PESSOALMENTE O AUTOR, para
dar regular andamento ao feito, em 5 (cinco) dias (art. 485, § 1º
do CPC), sob pena de extinção, observando-se o disposto no
parágrafo único, do art. 274, do CPC.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7008161-40.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: OLDAIR HAESE
Endereço: Avenida Cuiabá, - de 2686 a 2944 - lado par, Jardim
Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-682
Advogado do(a) AUTOR: JULIANA MIRANDA FURTADO RO0005542
RÉU:
Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Endereço: Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
939, Edif. C. Branco Office Park, Torre Jatobá, 9 anda, Tamboré,
Barueri - SP - CEP: 06460-040
Despacho
A parte autora deverá juntar documentos que demonstrem os danos
materiais perseguidos, bem assim emendar a ação para retificar o
valor da causa para constar a soma dos danos morais requeridos e
dos danos materiais a serem especificados e, via de consequência,
recolher a diferença das custas iniciais. Prazo: 15 dias.
Decorrido o prazo sem o cumprimento, venham os autos conclusos.
Havendo cumprimento das determinações acima:
Determino o encaminhamento destes autos para o Centro de
Conciliação.
A audiência de conciliação será realizada no dia 18/09/2018, às 08
horas, pelo Centro de Conciliação – CEJUSC, na Avenida Cuiabá,
nº 2025, Bairro Centro, em Cacoal – RO.
CITE-SE a parte requerida acima nominada, com antecedência
mínima de vinte dias, para comparecer à audiência designada, na
forma do art. 334 do CPC/2015.
Deverá a parte vir acompanhada de advogado ou defensor público,
e terá 15 (quinze) dias a partir audiência de conciliação ou de
mediação, para oferecer contestação, nos termos do art. 335
§9 e 335, inciso I, do CPC/2015. Não sendo contestada a ação,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela
parte autora (Código de Processo Civil, artigo 344).
Não tendo interesse o réu na autocomposição, deverá informálo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência,
contados da data da audiência, ocasião em que, manifestado o
desinteresse na composição consensual por ambas partes, iniciarse-á o prazo para contestação de 15 dias (art. 335, II, CPC/2015)
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Caso não obtido acordo, poderão as partes apresentar rol
de testemunhas no prazo oportunizado. Desde já deixo
consignado, que as partes deverão especificar as provas que
pretendem produzir, justificando sua pertinência sob pena de
indeferimento.
Vinda a contestação no prazo supracitado, caso o requerido alegue
fatos que modificam, impedem ou extinguem o direito do autor, dêse vista ao autor para réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias.
Diante da hipossuficiência do consumidor para a produção da
prova, DEFIRO a inversão do ônus da prova, devendo a requerida
juntar aos autos documentos que demonstrem o fornecimento
dos serviços e de alimentação em razão do da impossibilidade de
realização do voo.
No caso de a carta/mandado de citação/intimação restar negativo,
fica desde já a parte autora intimada a fornecer no prazo de 10 (dez)
dias novo endereço, sob pena de extinção, prazo que começará a
correr do dia seguinte a audiência de conciliação.
Não sendo o caso de justiça gratuita, e não havendo conciliação,
desde já fica a parte autora intimada, para no prazo de 5 (cinco)
dias recolher o valor da diferença das custas iniciais nos termos do
art. 12, I, da Lei Estadual 3.896/16.
Parte autora será intimada na pessoa do advogado, via DJE,
publique-se.
A falta injustificada de qualquer das partes na audiência será
entendida como ato atentatório à dignidade da justiça nos termos
do art. 334 §8 do CPC/2015.
SERVE O DESPACHO COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO
(obs.: O AR deve ser enviado por mão própria – ARMP) da parte
requerida, cujo endereço e valor da causa constam da inicial.
Consigno ainda, que em cumprimento ao provimento nº 003/2012CG o requerido que não tendo condições de constituir advogado, o
Estado lhe assegurará o direito através da Defensoria Pública. Para
tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente
e antes do decurso do prazo de 15 (quinze) dias, na sede Rua
José do Patrocínio, n. 1284, Princesa Isabel, Cacoal, portando este
documento e demais que acompanham.
Pautado no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a
fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na
fase de saneamento/julgamento antecipado da lide, salvo em caso
de pedido incidental urgente, autorizo o Sr. Escrivão ou substituto
imediato a prática dos seguintes atos ordinatórios: a) com a vinda
da contestação, desde que acompanhada de documentos que não
digam respeito à representação processual ou venha contendo
preliminares, dê-se vista à parte autora em réplica e, no caso desta
vir subsidiada de documentos novos, consequente vista a parte
ré; b) na oportunidade da contestação e consequente réplica, as
partes já ficam intimadas a especificarem as provas que pretendem
produzir, justificando a sua pertinência e a finalidade, sob pena de
indeferimento e julgamento antecipado da lide.
Por fim, registro que a ausência da autora poderá ser entendida
como desistência tácita da demanda.
Int. via PJE.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7010348-55.2017.8.22.0007
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR:
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - RO0006557
RÉU:
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Nome: ABRAAO DOS SANTOS FERREIRA
Despacho
Defiro o pedido. Oficie-se as operadoras de telefonia móvel (Claro,
Oi, Tim, Vivo, Nextel) solicitando o endereço do requerido.
As diligências via Infojud, SIEL ou outros sistemas eletrônicos
deverão vir acompanhadas de comprovante de pagamento das
custas na forma da Lei n. 3.896/2016.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7000873-75.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: ALTAIR NASS
Advogados do(a) AUTOR: ROSEANE MARIA VIEIRA TAVARES
FONTANA - RO0002209, NADIA PINHEIRO COSTA - RO7035
RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Proferida a sentença, houve apresentação de apelação pelo
requerido INSS e posterior apresentação de contrarrazões.
Encaminhem-se estes autos ao egrégio TRF-1ª (Tribunal Regional
Federal da 1ª Região) para processar e julgar a apelação (art.
1.010, §3º, CPC).
Int. via Pje.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7006422-66.2017.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR:
Nome: BUSSOLA COMERCIO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANA RUBIA COIMBRA DE
MACEDO - RO0006042
RÉU:
Nome: SERGIO MOURA DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Sentença
A norma do art. 321, Parágrafo único, do CPC dispõe que o juiz
indeferirá a petição inicial se o autor, intimado a emendar a inicial,
não promover a regularização do defeito.
Conforme vistos nos autos, a parte autora foi intimada pessoalmente
e via SISTEMA Pje para manifestar-se sobre a divergência de
assinatura constante no título executivo extrajudicial que pretende
executar.
Pois bem, a parte autora quedou-se inerte, conforme certidões.
Posto isso, reconhecida a ausência dos requisitos da petição inicial,
INDEFIRO-A.
Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, na forma do art. 485 , I c/c 330, IV, ambos do Código
de Processo Civil.
Oportunamente, arquive-se.
Int. via DJE.
Cacoal/RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
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PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007492-84.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: ANGELO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua das Garças, 2174, Liberdade, Cacoal - RO - CEP:
76967-428
Advogados do(a) AUTOR: MARCELO VAGNER PENA
CARVALHO - RO0001171, VALESKA DE SOUZA ROCHA RO5922
RÉU:
Nome: INSS
Endereço: Rua General Osório, 500, - até 508/509, Princesa
Isabel, Cacoal - RO - CEP: 76964-030
Advogado do(a) RÉU:
Despacho COM FORÇA DE MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
Defiro a gratuidade processual.
Desde logo, baseado no poder geral de cautela, considerando
a urgência da situação de doença, DETERMINO a produção da
prova pericial.
Por isso, na forma do art. 465, NCPC, nomeio o(a) Dra. Cristhiany
Ragnini, Dermatologista, CRM: 2850 - RO, que atende no Hospital
São Paulo, Av. São Paulo, 2539, Centro - Cacoal/RO, Telefone(s):
69 3441-4612; 69 3441-4611, perito(a) do juízo.
O perito nomeado responderá aos quesitos padrão da Justiça
Federal, por isso INDEFIRO os quesitos eventualmente
formulados pelas partes ou os que as partes apresentarem, por
entender que o laudo a ser apresentado, no modelo o padrão
quesitos padrões são suficientes para esclarecimento da causa.
Na forma do art. 465, § 1º, II do NCPC, fica a parte autora intimada,
VIA PJE, para indicar, querendo, assistente técnico no prazo de
15 dias.
Conforme orientações da Procuradoria Federal, não há
necessidade de intimações para apresentação de quesitos ou
indicação de assistente técnico.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 200,00, na forma da
Resolução n. CJF-RES-2014/00305.
Intime-se o perito sobre a designação e para que informe a data
da perícia, diretamente ao Oficial de Justiça. Na oportunidade,
fica o perito também intimado para informar o tempo estimado
para tratamento tendo em vista os laudos e exames médicos e,
não sendo possível, dizer conforme a literatura médica narra o
tempo de tratamento para o caso em apreço.
Informada a data, intime-se a autora a comparecer à perícia
munida de seus documentos e exames, bem como do assistente
técnico, se houver.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial.
A parte autora deverá apresentar ao perito eventuais exames
e/ou laudos já encartados aos autos, bem assim outros
contemporâneos.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
PARA O PERITO E PARA AS PARTES.
Após juntada do laudo, CITE-SE o INSS para responder a ação
supra identificada, no prazo de 30 dias, via PJe, consoante regra
do art. 246, §2º, NCPC e intimem-se as partes para manifestação.
Visando a instrução do feito, fica a parte autora intimada a juntar
histórico de contribuições fornecido pelo INSS (CNIS ou outro
documento comprobatório), se já não houver carreado à inicial.
Em seguida venham conclusos para saneador ou julgamento
antecipado.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
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PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7000222-09.2018.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR:
Nome: TOPCOM DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA E
CONSTRUCAO LTDA
Endereço: Avenida Transcontinental, 3376, - de 3004 a 3480 - lado
par, Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-408
Advogado do(a) AUTOR: DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918
RÉU:
Nome: D M CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME
Endereço: Avenida Cuiabá, 3052, - de 2945 a 3205 - lado ímpar,
Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-665
Nome: LUCILENE ALVES DA SILVA
Endereço: Avenida Cuiabá, 3052, - de 2945 a 3205 - lado ímpar,
Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-665
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Sobre a citação ou não das partes o feito encontra-se decido em
ID 18344409 - Pág. 1. Portanto, não há divergência de opiniões.
Ainda, determino a exclusão da certidão ID 18306816 - Pág. 1.
Certifique-se o ocorrido.
No mais, indefiro a citação da requerida Lucilene tendo em vista
que não foi fornecido endereço, vide ID18306816 - Pág. 2, que
informa que a requerida não encontra-se no Brasil.
Por fim, intime-se pessoalmente a parte autora para dar
prosseguimento no feito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de
extinção.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA.
Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique-se. Após tornem os
autos conclusos.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7003206-97.2017.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR:
Nome: KM MOTOS LTDA - ME
Endereço: Avenida Castelo Branco, 18791, - de 18267 a 18791 lado ímpar, Liberdade, Cacoal - RO - CEP: 76967-391
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALINE SCHLACHTA BARBOSA RO0004145, LUCIANA DALL AGNOL - MT0006774
RÉU:
Nome: RUBENS ANTONIO GONCALVES
Endereço: Centro, 6702, R Radael Scardini, Distrito Riozinho,
Riozinho (Cacoal) - RO - CEP: 76969-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Restando negativa, desde já defiro a citação por edital, com prazo
de 20 dias, quando deverá ser expedido o necessário, devendo a
parte autora publicar uma vez na rede mundial de computadores
e comprovar o pagamento das custas para publicação no DJE, e
uma vez na internet na plataforma de editais do Conselho Nacional
de Justiça (Art. 257, II, NCPC).
Transcorrido o prazo, diga a parte autora sobre bens penhoráveis
e o valor atualizado do débito e venham conclusos para atos de
penhora/arresto e nomeação de curador (se for o caso).
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
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PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7008093-27.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: ZENILDA MARTINS DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ELISANGELA RIBEIRO SANTOS RO7231
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
REMETA-SE ao Egrégio Tribunal Regional Federal - 1ª Região,
independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º,
CPC/15).
Publicado, via DJE.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7002673-07.2018.8.22.0007
Classe: FAMÍLIA- SEPARAÇÃO CONSENSUAL (60)
AUTOR:
Nome: S. M. F.
Advogado do(a) REQUERENTE: HEVELLYN PRYSCYLLA
MEDEIROS ROBERTO - RO6595
RÉU:
Nome: R. R. D. S.
Despacho
Trata-se de ação de divórcio consensual.
Intimada a adequar o valor da causa e recolher custas, a parte
autora comprovou o recolhimento das custas mínimas.
Prejudicada a correção do valor da causa de ofício porquanto não
informado os rendimentos do genitor e nos termos do art. 292, III,
CPC.
Diga a parte autora se pretende ter os alimentos descontados
diretamente em folha de pagamento, devendo informar o órgão
empregador e conta bancária para depósito.
Colha-se o parecer do Ministério Público.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7005306-59.2016.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR:
Nome: C G LOURA EIRELI - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANA RUBIA COIMBRA DE
MACEDO - RO0006042
RÉU:
Nome: RO-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
- EPP
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
O ordenamento jurídico brasileiro assegura ao exequente a livre
disponibilidade de seu crédito, podendo desistir de executá-lo ou
suspender a sua execução, em relação a um, alguns ou todos
os executados, mesmo porque a execução existe em favor do
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credor e para a satisfação do seu crédito (art. 775, caput, do CPC).
Sabe-se também que o exercício de tal faculdade não implica,
necessariamente, renúncia ao direito de cobrança dos valores que
lhe são devidos.
No presente caso, a parte pugna pela suspensão do feito pelo prazo
de 3 meses, ante mudança de cidade do patrono do exequente.
Na forma do art. 313, II, c/c 921, I, ambos do CPC, SUSPENDO o
presente feito pelo prazo requerido, isto é, 3 meses.
Após, conclusos os autos para deliberação.
Intimação via DJe.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7002304-13.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: JOSE DOS SANTOS TESOURAS
Endereço: Rua dos Marinheiros, 2099, Jardim Saúde, Cacoal - RO
- CEP: 76964-175
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANA PAULA MORAIS DA ROSA RO0001793
RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870, Ed. Rondon Shopping,
Sala 114, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-082
Decisão
Trata-se de cumprimento de sentença previdenciária que julgou
procedente pedido para conceder o benefício de auxílio-doença e
conversão em aposentadoria por invalidez.
O INSS impugna os cálculos apresentados pela parte autora sob
o argumento de excesso da execução uma vez que é devido o
período compreendido entre a DIB – 02/03/2013 e 01/03/2014,
quando ocorreu a conversão do benefício, no total de R$ 1.15,98.
Junta cálculos.
A parte autora rebate as teses da impugnação, aduzindo que a
DIB não corresponde aquela fixada em sentença e que há valores
pendentes referentes a diferença entre o benefício pago, no valor de
um salário mínimo, e o salário de benefício devido, conforme RMI
e nos moldes fixados na sentença. Acrescenta que os honorários
advocatícios são devidos sobre as parcelas vencidas até a data da
sentença.
É o breve relatório.
DECIDO.
A sentença objeto de execução reconheceu o direito ao auxíliodoença, a partir de 01/08/2012, com conversão em aposentadoria
por invalidez a partir de 02/03/2013. Quanto aos honorários
advocatícios, foram fixados em 10% das prestações vencidas,
conforme sentença proferida em 19/12/2013.
Assim, não prospera os argumentos do INSS porque não apontou
a DIB determinada em sentença e procedeu aos cálculos utilizando
o salário mínimo como salário de benefício enquanto este trata-se
da média dos salários de contribuição.
Ainda, o enunciado da Súmula 111 do STJ determina “Os
honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem
sobre as prestações vincendas.”, isto é, conforme razões do
voto que ensejou ao entendimento sumular, nas ações de cunho
previdenciário, a base de cálculo da verba honorária é composta
das parcelas vencidas até a data da decisão judicial em que o direito
do segurado foi reconhecido, ou seja, os honorários advocatícios
incidem sobre o valor da condenação, nesta compreendidas as
parcelas vencidas até a prolação da decisão judicial concessiva do
benefício. Confira-se:
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PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL.
REQUISITOS PREENCHIDOS. CONFIRMAÇÃO DO MÉRITO DA
SENTENÇA. REFORMA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ART. 20, §3.º DO CPC. BASE DE CÁLCULO. 1. Consoante
proclama o STJ, em sede de remessa necessária confirma-se
a sentença se não há “quaisquer questões de fato ou de direito,
referente ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou
infraconstitucional, direito federal ou não etc.”, ou princípio, que a
desabone (Cf. REsp 577.229/AL). 2. Foi devidamente comprovado
nos autos o preenchimento dos requisitos para a contagem especial
do tempo laborado com exposição a ruído, com a consequente
concessão ao autor da aposentadoria proporcional ao tempo de
contribuição. 3. Honorários advocatícios fixados em desfavor da
autarquia previdenciária no percentual de 10% (dez por cento)
das prestações vencidas até a data de prolação da sentença, nos
termos do art. 20, §3.º do CPC. 4. As parcelas pagas ao autor até
a data da sentença em virtude da antecipação da tutela devem ser
consideradas para fins de apuração dos honorários sucumbenciais,
porquanto representam montante antecipado da condenação.
Precedentes. 5. Apelação do autor provida. Remessa necessária
à qual se nega provimento. (AC 0004364-48.2004.4.01.3803 /
MG, Rel. JUIZ FEDERAL HERMES GOMES FILHO, 2ª CÂMARA
REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 de
01/06/2016)
Posto isso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença
para determinar que os cálculos da parte autora estão em
conformidade com a decisão condenatória.
Mantenho os honorários advocatícios referentes a esta fase do
cumprimento de sentença em 10% do valor do débito, consoante
art. 85, §§ 1º e 3º, CPC, que deverão ser especificados pela parte
autora no prazo de cinco dias, antes da intimação do executado,
ficando intimada para tal, se já não houver relacionado essa
verba que deverá constar do requisitório referente aos honorários
advocatícios.
A parte autora deverá juntar cálculos atualizados para expedição da
RPV, na forma do Recurso Extraordinário (RE) 579431, no prazo
de 10 dias. Decorrido o prazo, restam consolidados os valores já
apresentados, ou seja, sujeitando-se a preclusão para posterior
requerimento nesse sentido.
Em seguida, expeça-se precatório/RPV e intimem-se as partes
do teor do ofício requisitório para, desejando, manifestarem-se
no prazo comum de cinco dias, consoante dispõe o art. 11, da
Resolução n. 405/2016.
Somente depois os requisitórios deverão ser enviados ao Tribunal.
Expeça-se alvará de levantamento quando informado o pagamento,
se necessário.
Havendo recurso, expeça-se, desde logo, o respectivo requisitório
da parte não questionada pela executada (art. 535, §4º, NCPC).
Oportunamente, intime-se o credor para requerer a extinção
do feito, caso em que, havendo manifestação nesse sentido, ou
silêncio, os autos deverão vir conclusos para extinção.
Int. via PJE.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007648-72.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: J G CONFECCOES LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUCIANA DALL AGNOL MT006774O, ALINE SCHLACHTA BARBOSA - RO0004145
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RÉU:
Nome: SORAIA ALVES DA CRUZ
Despacho
Trata-se de pedido de homologação de audiência pré-processual.
Adeque-se a classe para homologação de transação.
Nos termos da Portaria 04/2017 desta comarca, em seu art. 6º,
§3º, a homologação do acordo será submetida ao Juizado Especial
Cível nos casos cujo valor não exceda a 20 (vinte) salários mínimos,
razão pela qual o feito deve ser distribuído para aquele juízo.
Proceda-se as baixas necessárias e redistribua-se.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7000936-66.2018.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR:
Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Quadra SBS Quadra 4, s/n, Asa Sul, Brasília - DF - CEP:
70070-140
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
RÉU:
Nome:
MASTER
COMERCIO
DE
PROCESSADORES
HIDROCINETICOS LTDA - ME
Endereço: Rua Presidente Médici, 1901, - até 1747/1748, Jardim
Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-514
Nome: LUZIA MENDES
Endereço: Rua Presidente Médici, 1905, - até 1747/1748, Jardim
Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-514
Nome: SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS
Endereço: Rua Presidente Médici, 1905, - até 1747/1748, Jardim
Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-514
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
O procedimento, a princípio, não admite conciliação.
Assim sendo, fica a parte autora intimada a recolher a diferença
das custas iniciais.
Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento da exordial.
Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique-se, após conclusos.
Int. via Pje.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cacoal - 2ª Vara Cível
Processo: 7005183-61.2016.8.22.0007
Classe: PETIÇÃO (241)
REQUERENTE: SIDINEI PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: EVANDRO ALVES DOS
SANTOS - RO06095-A
REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACOAL
Advogado do(a) REQUERIDO:
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora INTIMADA acerca do transito em julgado da
sentença proferida em Id. 17282146.
Cacoal, 27 de julho de 2018
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PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007672-03.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR:
Nome: LUIZ CARLOS DE SOUZA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
RÉU:
Nome: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A
Despacho
Junte-se procuração da parte requerida e após cadastre-se o
advogado no sistema.
Em seguida, intime-se o(a) devedor(a), por seu advogado, para
que promova o pagamento espontâneo do débito constante na
inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no importe
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da dívida mais
honorários advocatícios de execução também no montante de
10%, consoante é a regra do art. 523, §1º, do CPC/2015.
Transcorrido o prazo supra, poderá o executado apresentar
impugnação no prazo de 15 dias (art. 525, CPC/2015).
Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento nem
manifestação, intime-se a parte autora para comprovar o pagamento
das custas das diligências para penhora on line.
Int. via PJe.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007775-10.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: REGINALDO KESTER
Endereço: Rua Guimarães Rosa, 1399, Vista Alegre, Cacoal - RO
- CEP: 76960-056
Advogado do(a) AUTOR: LUZINETE PAGEL GALVAO RO0004843
RÉU:
Nome: INSS - PROCURADORIA JI-PARANÁ
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 872, 1 Andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Advogado do(a) RÉU:
Despacho COM FORÇA DE MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
Defiro a gratuidade processual.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela postergo sua análise
para após a realização da perícia médica e manifestação da
autarquia requerida.
Desde logo, baseado no poder geral de cautela, considerando
a urgência da situação de doença, DETERMINO a produção da
prova pericial.
Por isso, na forma do art. 465, NCPC, nomeio o(a) Dr MARIO
AVILA GONZALES, CRM 1050 - CLÍNICA ÁVILA, localizada na
Av. Guaporé, 2125 (antiga Defensoria Pública) - clinicaavila2011@
hotmail.com - fone 8116-0270, perito deste juízo.
O perito nomeado responderá aos quesitos padrão da Justiça
Federal, por isso INDEFIRO os quesitos eventualmente formulados
pelas partes ou os que as partes apresentarem, por entender que o
laudo a ser apresentado, no modelo o padrão quesitos padrões são
suficientes para esclarecimento da causa.
Na forma do art. 465, § 1º, II do NCPC, fica a parte autora intimada,
VIA PJE, para indicar, querendo, assistente técnico no prazo de
15 dias.
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Conforme orientações da Procuradoria Federal, não há necessidade
de intimações para apresentação de quesitos ou indicação de
assistente técnico.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 200,00, na forma da
Resolução n. CJF-RES-2014/00305.
Intime-se o perito sobre a designação e para que informe a data
da perícia, diretamente ao Oficial de Justiça. Na oportunidade, fica
o perito também intimado para informar o tempo estimado para
tratamento tendo em vista os laudos e exames médicos e, não
sendo possível, dizer conforme a literatura médica narra o tempo
de tratamento para o caso em apreço.
Informada a data, intime-se a autora a comparecer à perícia munida
de seus documentos e exames, bem como do assistente técnico,
se houver.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial.
A parte autora deverá apresentar ao perito eventuais exames e/ou
laudos já encartados aos autos, bem assim outros contemporâneos.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO
PARA O PERITO E PARA AS PARTES.
Após juntada do laudo, CITE-SE o INSS para responder a ação
supra identificada, no prazo de 30 dias, via PJe, consoante regra
do art. 246, §2º, NCPC e intimem-se as partes para manifestação.
Visando a instrução do feito, fica a parte autora intimada a juntar
histórico de contribuições fornecido pelo INSS (CNIS ou outro
documento comprobatório), se já não houver carreado à inicial.
Em seguida venham conclusos para saneador ou julgamento
antecipado.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007784-69.2018.8.22.0007
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR:
Nome: JOSE CARLOS SEPULCHRO CURITIBA
Endereço: Rua José Américo, 1272, Vista Alegre, Cacoal - RO CEP: 76960-018
Nome: EUNICE MOREIRA CURITIBA
Endereço: Rua José Américo, 1272, Vista Alegre, Cacoal - RO CEP: 76960-018
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU:
Nome: ESPÓLIO DE JACOB MOREIRA LIMA: INVENTARIANTE ANGELITA MOREIRA DA SILVA RG. Nº 10.763.244
Endereço: desconhecido
Nome: MARILENE BEZERRA DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Avenida Gonçalves Maia, 602, Heliópolis, Garanhuns PE - CEP: 55295-490
Nome: CELIA MARIA DA SILVA MOTTA
Endereço: Rua Taquaritinga, 69, Casa Amarela, Recife - PE - CEP:
52070-649
Nome: MARCELO DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Nome: NILMA APARECIDA RUIZ
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
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Despacho
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Citem-se, pessoalmente, com prazo de 15(quinze) dias, os
requeridos e os confinantes (artigo 246, §3º, CPC), cientificandoos de que não sendo contestada a ação, serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados pelos autores na inicial.
Serve o presente de carta/mandado/precatória para tal finalidade.
Nos termos do art. 249 do CPC, frustrada a citação pelo correio,
independente do motivo da devolução, realize-se a citação por
meio de oficial de justiça.
Cite-se por edital os terceiros interessados ausentes incertos
e desconhecidos (art. 259, I, CPC), publicando-o no DJe e na
plataforma de editais do TJRO (art. 257, II, CPC), uma única vez
com prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, III, CPC). Expeça-se o edital.
Intimem-se, via PJe, para que manifestem eventual interesse na
causa, a União (Advogado da União), o Estado e o Município,
sendo que as cópias da inicial e dos documentos que a instruem
poderão ser consultadas no próprio sistema.
Nomeio como Curador dos interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, a Defensoria Pública, por intermédio de um de
seus Defensores, que servirão sob compromisso de grau, abrindose vista dos autos.
Após, ao MP.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007819-29.2018.8.22.0007
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR:
Nome: JOSE GERALDO GONCALVES
Endereço: Rua João Cabral, 1016, Vista Alegre, Cacoal - RO CEP: 76960-088
Nome: MARGARIDA APARECIDA SILVA GONCALVES
Endereço: Rua João Cabral, 1016, Vista Alegre, Cacoal - RO CEP: 76960-088
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU:
Nome: ESPÓLIO DE JACOB MOREIRA LIMA: INVENTARIANTE ANGELITA MOREIRA DA SILVA RG. Nº 10.763.244
Endereço: desconhecido
Nome: MARILENE BEZERRA DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Avenida Gonçalves Maia, 602, Heliópolis, Garanhuns PE - CEP: 55295-490
Nome: CELIA MARIA DA SILVA MOTTA
Endereço: Rua Taquaritinga, 69, Casa Amarela, Recife - PE - CEP:
52070-649
Nome: MARCELO DE OLIVEIRA MOTTA
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Nome: NILMA APARECIDA RUIZ
Endereço: Rua Machado de Assis, 2327, Novo Horizonte, Cacoal RO - CEP: 76962-050
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Advogado do(a) RÉU: NILMA APARECIDA RUIZ - RO0001354
Despacho
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Citem-se, pessoalmente, com prazo de 15(quinze) dias, os
requeridos e os confinantes (artigo 246, §3º, CPC), cientificandoos de que não sendo contestada a ação, serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados pelos autores na inicial.
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Serve o presente de carta/mandado/precatória para tal finalidade.
Nos termos do art. 249 do CPC, frustrada a citação pelo correio,
independente do motivo da devolução, realize-se a citação por
meio de oficial de justiça.
Cite-se por edital os terceiros interessados ausentes incertos
e desconhecidos (art. 259, I, CPC), publicando-o no DJe e na
plataforma de editais do TJRO (art. 257, II, CPC), uma única vez
com prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, III, CPC). Expeça-se o edital.
Intimem-se, via PJe, para que manifestem eventual interesse na
causa, a União (Advogado da União), o Estado e o Município,
sendo que as cópias da inicial e dos documentos que a instruem
poderão ser consultadas no próprio sistema.
Nomeio como Curador dos interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, a Defensoria Pública, por intermédio de um de
seus Defensores, que servirão sob compromisso de grau, abrindose vista dos autos.
Após, ao MP.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007820-14.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: FARLES FARIAS RIBEIRO
Endereço: Rua Clodoaldo de Almeida, 1.763, Jardim Bandeirantes,
Cacoal - RO - CEP: 76961-844
Advogado do(a) AUTOR: SUELI MARIA RODRIGUES FERRO RO0002961
RÉU:
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
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Concedo a gratuidade.
Cite-se o(a) requerido(a) para contestar o feito no prazo de 15
(quinze) dias.
Adverte-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora
(CPC, artigo 344).
SIRVA-SE O PRESENTE COMO CARTA DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO para parte requerida, observado o endereço constante
na inicial. Valor da causa se encontra na inicial.
Deixo de designar audiência de conciliação, na forma do art. 334
do CPC, pois entendo que a medida não possui efetividade, visto
que, embora a requerida compareça às solenidades, não oferece
nenhuma proposta de acordo no intuito de colocar um fim no
processo. Ademais, entendo que no presente se aplica o art. 334,
§4º, II, do CPC.
Desta feita, pautado no princípio da efetividade da prestação
jurisdicional, como o julgamento necessita de prova pericial e
considerando o disposto no artigo 139, VI, c/c 381, II, ambos do
CPC, para que o processo retorne a este juízo apenas na fase
de saneamento/julgamento antecipado da lide, DETERMINO a
produção antecipada da prova pericial.
Por isso, na forma do art. 465 do CPC, nomeio o Dr. ALEXANDRE
REZENDE, médico ortopedista, que atende no Hospital São Paulo,
nesta cidade, perito do Juízo.
Fixo os honorários periciais em R$ 700,00 (setecentos reais),
a serem antecipados pela seguradora ré mediante depósito à
disposição deste Juízo, no prazo de 10 dias, a contar da intimação
desta decisão, sob pena de preclusão.
Desejando indicar assistentes técnicos, as partes deverão fazê-lo
no prazo de 15 (quinze) dias.
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O perito nomeado responderá aos quesitos padrão da
Seguradora Líder, formulados em mutirão DPVAT, por isso
INDEFIRO os quesitos já formulados pelas partes ou os que as
partes apresentarem no prazo do art. 465, § 1º, III, do CPC, por
entender que no laudo a ser apresentado consta o suficiente para
esclarecimento da causa. Encaminhe-se formulário de perícia
específico da Seguradora Líder.
Comprovado o depósito dos honorários periciais, intime-se o
perito sobre a designação e para que informe a data da perícia,
diretamente ao Oficial de Justiça.
Informada a data, intime-se a autora a comparecer à perícia, bem
como a advirta que deverá levar todos os laudos e exames médicos
realizados, a fim de demonstrar a sequela alegada. Além disso,
intime-se os advogados e, se indicados, os respectivos assistentes
técnicos.
Não comprovado o depósito dos honorários do perito no prazo
determinado sem justificativa plausível, o feito será julgado no
estado em que se encontra com as provas apresentadas nos autos
e observando a regra do ônus da prova do art. 373, II, do CPC.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Registro também que a ausência da parte autora para realização
da perícia ensejará o julgamento do feito com base nas provas até
então produzidas.
Com a vinda do laudo pericial, declaro encerrada a instrução
processual, abrindo vistas as partes para alegações finais no prazo
comum de 15 (quinze) dias, oportunidade em que deverão se
manifestar inclusive sobre o laudo pericial.
Se o perito não enviar o laudo pericial no prazo fixado, autorizo que
a escrivania proceda às diligências necessárias para que o faça,
sob pena de incorrer em crime de desobediência.
Int. via DJE.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7006087-47.2017.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR:
Nome: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: Avenida Transcontinental, 309, Centro, Ji-Paraná - RO
- CEP: 76900-041
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA
- RO0002027
RÉU:
Nome: USINA BOA ESPERANCA ACUCAR E ALCOOL LTDA
Endereço: linha55, gleba 06, lote 35-A setor parecis, 35-A, zona
rural, Santa Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogado do(a) EXECUTADO: DIOGO PRESTES GIRARDELLO
- RO0005239
Despacho
Conforme consulta à JUCER (anexa), a pessoa que assinou o
acordo representando a requerida(Carla Maria Francesconi), não
consta entre os sócios. Ou seja, não há poderes para tanto. Juntese procuração, sob pena de não haver eficácia do acordo. Prazo
para a diligência: 10 dias.
Intimação via DJe.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69)
3441-3382
Processo nº: 7007678-10.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR:
Nome: ELAINE STRASSMANN GOMES CABULAO
Advogados do(a) AUTOR: HENRIQUE HEIDRICH DE
VASCONCELOS MOURA - RO7497, HOSNEY REPISO
NOGUEIRA - RO0006327, NATALIA UES CURY - RO8845,
ELENARA UES - RO6572
RÉU:
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Despacho
Trata-se de ação de cobrança de DPVAT em decorrência de
sequelas de acidente e despesas médicas.
Embora a parte autora narre na inicial FRATURA EXPOSTA DE
FÊMUR ESQUERDO, UMA FRATURA DE MALÉOLO MEDIAL
IPSILATERAL E UMA FRATURA DO DEDO DO PÉ ESQUERDO,
não há nos documentos evidências dessas sequelas, havendo
somente nota fiscal referente a implante dentário.
Emende-se a inicial para juntar documentos/laudos/exames
médicos ou para adequar o pedido.
Prazo de 15 dias.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007618-37.2018.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR:
Nome: INDUSTRIA DE CALCADOS PLUMA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: HERB VITOR RODRIGUES
JUNIOR - MG142929
RÉU:
Nome: I S SOUZA CALCADOS EIRELI - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
O procedimento, a princípio, não admite conciliação.
Assim sendo, fica a parte autora intimada a recolher a diferença
das custas iniciais.
Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento da exordial.
Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique-se, após conclusos.
Int. via Pje.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
Intime
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7003809-39.2018.8.22.0007
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
AUTOR:
Nome: FABIO JOSE FERREIRA
Advogado do(a) EMBARGANTE: TONY PABLO DE CASTRO
CHAVES - RO0002147
RÉU:
Nome: GILMAR LIMA
Advogado do(a) EMBARGADO:
Despacho
As custas serão diferidas quando comprovada, por meio idôneo,
a impossibilidade momentânea. Assim sendo, fica a parte autora
intimada para, querendo, juntar comprovantes/documentos
que demonstrem a hipossuficiência do(s) autor(es), tais como
declaração de imposto de renda, holerite, extratos de conta, etc.
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Prazo para cumprimento 15 (quinze) dias sem o que será a inicial
indeferida. Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique-se.
Int. via DJE.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7003582-49.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: MONICA RIBEIRO DOS SANTOS
Endereço: Rua Presidente Médici, 2469, - de 2201/2202 ao fim,
Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-660
Advogado do(a) AUTOR: DIEGO CASTRO ALVES TOLEDO RO7923
RÉU:
Nome: LOJAS AVENIDA S.A
Endereço: Avenida Castelo Branco, 18882, - de 18860 a 19110 lado par, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-898
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Não é possível inferir que a Carteira de Trabalho juntada aos autos
seja da parte autora.
Ademais, as informações constante no processo encontramse desconexas, visto que na inicial, procuração e declaração
de pobreza afirma ser secretária, todavia junta informações de
zeladora.
Assim sendo, considerando o exposto bem como ausência de
comprovação da hipossuficiência financeira, fica a parte autora
intimada para no prazo de 10 (dez) dias, prestar os esclarecimentos
necessários, juntando documentos que demonstrem sua
hipossuficiência ou recolher as custas inicias sob pena de
indeferimento.
Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.
Int. via Dje.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7007361-12.2018.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR:
Nome: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CONE SUL LTDA
Endereço: AV MARECHAL RONDON, 1265, CENTRO, Pimenta
Bueno - RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) AUTOR: ILZA POSSIMOSER - RO0005474
RÉU:
Nome: MARIA PERPETUA DE AZEVEDO
Endereço: Rua dos Marinheiros, 2064, - de 1936 ao fim - lado par,
Teixeirão, Cacoal - RO - CEP: 76965-656
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Emende-se a inicial para recolher as custas processuais no prazo
de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento.
Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique-se. Somente então
conclusos.
Int. via Dje.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
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PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7002878-07.2016.8.22.0007
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR:
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA RO0005398
RÉU:
Nome: AURELIO RIBEIRO
Despacho
Defiro o pedido e suspendo o feito por 90 dias.
Decorrido o prazo, intime-se o exequente para informar endereço
para citação do requerido e para realização da busca e apreensão
dando andamento ao feito.
Int.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7005653-24.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:
Nome: JOSÉ TOZI
Endereço: Área Rural, ZONA RURAL, Área Rural de Cacoal,
Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogado do(a) AUTOR: ADELINO MOREIRA BIDU - RO0007545
RÉU:
Nome: Adauto Felix Tozi
Endereço: Rua Principal no Distrito de Santa Luzia Chumbado,
Sooretama, Estado do Espirito Santo, CEP 29.927-000, tendo
como ponto de referencia a Mercearia Bom Preço - CEP: 29927000
Decisão COM FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Trata-se de ação de modificação de guarda.
Conforme documentos juntados a mudança é consensual, razão
pela qual deixo de agendar audiência nesse sentido.
Determino estudo psicossocial in loco a fim de verificar as condições
do genitor, requerido, de receber a criança.
CITE-SE o requerido para, desejando, responder a ação, no prazo
de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência.
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (Código de
Processo Civil, artigos 344).
SIRVA-SE A PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO para o
requerido, observando-se os endereços da inicial.
Consigno ainda, que em cumprimento ao provimento nº. 003/2012CG o requerido que não tendo condições de constituir advogado, o
Estado lhe assegurará o direito através da Defensoria Pública. Para
tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente e
antes do decurso do prazo de 05 (cinco) dias, na sede Rua José do
Patrocínio, 1284 - Bairro Princesa Isabel, portando este documento
e demais que acompanham.
Expeça-se carta precatória para estudo psicossocial com urgência.
Esclareça a parte autora se a adolescente já se encontra sob a
guarda do requerido.
Após, colha-se o parecer do Ministério Público.
Int. via Pje.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
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3ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34435036
Processo nº: 7008909-43.2016.8.22.0007
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Nome: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Endereço: Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 3o. andar,
Cidade Monções, São Paulo - SP - CEP: 04576-010
Advogado do(a) AUTOR: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR
- SP0107414-A
Nome: MARCO AURELIO BLAZ VASQUES
Endereço: Rua Antônio de Paula Nunes, 3761, Floresta, Cacoal RO - CEP: 76965-798
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão em que a exequente
postula a extinção da ação ante ao fato de acordo extrajudicial
entre as partes e requer o desbloqueio de eventuais restrições
judiciais, com a renúncia do prazo recursal (ID. 20063886).
Assim, JULGO EXTINTO O FEITO pela ausência de interesse
processual, com fulcro nos artigos 485, inciso VI, VIII e 775 do
Código de Processo Civil.
Sem custas finais nos termos do art. art. 90, §3º do CPC c.c art. 8º,
III da Lei 3896/2016.
Promova-se a liberação de eventuais restrições.
Intime-se a parte autora via sistema eletrônico (PJe) e arquivem-se
os autos.
27 de julho de 2018
ELSON PEREIRA DE OLIVEIRA BASTOS
Juiz de Direito

4ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7006575-65.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: GEOVANI RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: LEONARDO FABRIS SOUZA RO0006217
Requerido: RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
Valor da Causa: R$ 2.531,29
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado,
para manifestar-se sobre a contestação apresentada pela parte
requerida, no prazo de 15 dias.
Cacoal-RO, em 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668Processo N° 7005725-11.2018.8.22.0007
Classe: FAMÍLIA- REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS (194)
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Requerente: Nome: V. D. S. R.
Endereço: Rua José de Mendes Filho, 4253, - de 3619 a 3721 lado ímpar, Josino Brito, Cacoal - RO - CEP: 76961-555
Nome: E. P. R.
Endereço: Rua José de Mendes Filho, 4253, - de 3619 a 3721 lado ímpar, Josino Brito, Cacoal - RO - CEP: 76961-555
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO CARON FACHETTI RO0004252
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO CARON FACHETTI RO0004252
Requerido: Nome: B. L. N. R.
Endereço: Rua A, 2170, Teixeirão, Cacoal - RO - CEP: 76965-499
Advogado do(a) REQUERIDO:
Valor da Causa: R$ 954,00
SENTENÇA
Vistos, etc...
V. D. S. R., brasileiro, casado, motorista, RG n°501365, CPF n°
469.295.252-00 residente e domiciliado Rua José Mendes Filho, nº
4253, Bairro Josino Brito, Cacoal-RO e E. P. R., brasileira, casada,
do lar, portadora RG 000689344 , CPF/MF sob o n° 919.509.88287 residente e domiciliado Rua José Mendes Filho, nº 4253, Bairro
Josino Brito, Cacoal-RO, por intermédio de advogado regularmente
habilitado, ingressou em juízo com
AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA em face de
B. L. N. R., menor impúbere, representada por sua genitora J. T. N.,
brasileira, CPF n°043.589.312-27, ambas residentes e domiciliadas
na Rua “A”, N° 2170, Bairro Vilage do Sol I, Cacoal/RO.
Em decisão Id 19464737 foi determinada a emenda à inicial, com
adequação do polo passivo da demanda.
Ato contínuo, a parte autora requereu a desistência da ação.
Isto posto e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento
no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A
DESISTÊNCIA da ação e, via de consequência, extingo o feito sem
resolução do mérito.
Considero a incidência do disposto no art. 1.000 do Código de
Processo Civil. Assim, com o trânsito em julgado da decisão
nesta oportunidade, determinando o arquivamento do feito após
observadas as formalidades legais.
Serve a presente decisão de mandado para intimação das partes
através do PJE.
Cacoal/RO, 27 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: MARIO JOSE MILANI E SILVA
http://pje-prod-pg-05:8080/pg/Processo/ConsultaDocumento/
listView.seam
ID do documento: 20088925
Data de assinatura: Sexta-feira, 27/07/2018 08:33:31
18072708333089000000018739835
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7005126-72.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: SEBASTIAO FERNANDES
Endereço: Área Rural, S/N, Linha 10, Lote 85, Gleba 09., Área
Rural de Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogados do(a) AUTOR: EMILY ALVES DE SOUZA PEIXOTO
- RO9545-A, LUIZ HENRIQUE LINHARES DE PAULA - RO9464
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 954,00
Decisão
1. De início, defiro a gratuidade judiciária postulada pela parte autora
e, na sequência, passo a análise do pedido de tutela provisória.
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2. O art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil estabelece
que “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”.
2.1. E o § 3º do mesmo dispositivo referido adverte quanto a
impossibilidade de concessão da tutela nas hipóteses em que
houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos.
2.2. Pois bem. No caso dos autos, pleiteia a parte autora o
deferimento de tutela de urgência, a fim de que o Juízo determine
que o requerido implante/restabeleça benefício de auxílio-doença.
2.3. Ocorre, entretanto, em que pese os argumentos da parte autora,
não vislumbro a verossimilhança, considerando-se sobretudo a
divergência entre a conclusão da perícia médica do INSS, que
reveste-se de presunção de legalidade, e dos laudos médicos
particulares juntados aos autos, o que aponta a necessidade de
instrução do feito no sentido de constatar o real estado de saúde
do requerente.
2.4. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA de natureza antecipada.
3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar
audiência de conciliação.
4. CITE-SE o INSS dos termos da ação e INTIME-O, para querendo,
contestar no prazo legal.
4.1. Ofertada a contestação com assertivas preliminares ou juntada
de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo,
IMPUGNAR, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do Novo
CPC).
4.2. Apresentada ou não a impugnação, pratique-se o necessário
para a realização da perícia médica adiante designada.
5. Verifico que para o caso em tela a realização da PROVA
PERICIAL, consistente na avaliação médica da parte autora, é
indispensável e, por essas razões, desde já, nomeio perito o Dr
ALEXANDRE REZENDE, CRM 2314, que poderá ser localizado
no Hospital São Paulo, localizado na Avenida São Paulo, Bairro
Centro, Cacoal/RO, a fim de que examine o requerente e responda
aos quesitos. Diante das dificuldades de nomeação de peritos em
áreas específicas, bem como por não poderem os órgãos públicos,
a disposição deste Juízo, suportar atendimentos de perícias sem
prejuízo de sua atendimento ordinário, e considerando ainda
a irrisoriedade do valor mínimo estabelecido pela Resolução
232/2016-CNJ, fixo honorários periciais no montante de R$400,00
(quatrocentos reais), a serem pagos pelo Justiça Federal. devendo
o sr. escrivão expedir o necessário, no momento oportuno.
5.1. Somente após o decurso do prazo de contestação, INTIMESE o perito acima nomeado dando-lhe ciência da designação e
solicitando que realize o agendamento da perícia para a data mais
breve possível, informando este juízo o dia e o horário no prazo de
05 (cinco) dias.
5.1.1. Consigne-se que deverá ser agendada data com prazo
razoável para que as partes sejam intimadas.
5.1.2. Também intime-se que o laudo deverá ser apresentado em
cartório em até 15 (quinze) dias após a perícia.
5.2. Com a data da perícia, intimem-se as partes e encaminhem-se
os quesitos ao perito.
5.3. Ressalte-se que a intimação da parte autora, quanto a data e
horário da perícia, é de responsabilidade de seu advogado, o qual
deverá esclarece-la ainda, sobre a necessidade de que leve para
a perícia todos os exames médicos realizados, advertindo-a que a
falta prejudicará a prova pericial, acarretando a demora na solução
do seu pedido.
5.4. Após, aguarde-se a realização da perícia médica.
6. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação,
no prazo de 15 (quinze) dias.
7. Por fim, voltem os autos conclusos.
8. Pratique-se o necessário.
9. SERVE O PRESENTE DE MANDADO/CARTA-AR para:
9.1. CITAR e INTIMAR o INSS, para. querendo, contestar o pedido.
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9.2. INTIMAR o autor, através de seu advogado (via DJE), do teor
da presente decisão.
9.3. A intimação da parte autora, através de seu advogado (via
DJE), no caso de impugnação.
9.4. INTIMAR O PERITO, conforme termos e endereço consignado
no despacho.
9.5. A intimação das partes, através de seus advogados/
procuradores, quanto à data designada pelo perito para a realização
da perícia e, também, quando para manifestação quanto ao laudo
pericial.
Cacoal/RO, 27 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7007401-91.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: MOACIR FRANCISCO DE ALMEIDA
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 826, - até 980 - lado par, Conjunto
Halley, Cacoal - RO - CEP: 76961-760
Advogado do(a) AUTOR: PAULO OLIVEIRA DE PAULA - RO6586
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 1.000,00
Decisão
1. De início, defiro a gratuidade judiciária postulada pela parte autora
e, na sequência, passo a análise do pedido de tutela provisória.
2. O art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil estabelece
que “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”.
2.1. E o § 3º do mesmo dispositivo referido adverte quanto a
impossibilidade de concessão da tutela nas hipóteses em que
houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos.
2.2. Pois bem. No caso dos autos, pleiteia a parte autora o
deferimento de tutela de urgência, a fim de que o Juízo determine
que o requerido implante/restabeleça benefício de auxílio-doença.
2.3. Ocorre, entretanto, em que pese os argumentos da parte autora,
não vislumbro a verossimilhança, considerando-se sobretudo a
divergência entre a conclusão da perícia médica do INSS, que
reveste-se de presunção de legalidade, e dos laudos médicos
particulares juntados aos autos, o que aponta a necessidade de
instrução do feito no sentido de constatar o real estado de saúde
do requerente.
2.4. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA de natureza antecipada.
3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar
audiência de conciliação.
4. CITE-SE o INSS dos termos da ação e INTIME-O, para querendo,
contestar no prazo legal.
4.1. Ofertada a contestação com assertivas preliminares ou juntada
de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo,
IMPUGNAR, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do Novo
CPC).
4.2. Apresentada ou não a impugnação, pratique-se o necessário
para a realização da perícia médica adiante designada.
5. Verifico que para o caso em tela a realização da PROVA
PERICIAL, consistente na avaliação médica da parte autora, é
indispensável e, por essas razões, desde já, nomeio perito o Dr
ALEXANDRE REZENDE, CRM 2314, que poderá ser localizado
no Hospital São Paulo, localizado na Avenida São Paulo, Bairro
Centro, Cacoal/RO, a fim de que examine o requerente e responda
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aos quesitos. Diante das dificuldades de nomeação de peritos em
áreas específicas, bem como por não poderem os órgãos públicos,
a disposição deste Juízo, suportar atendimentos de perícias sem
prejuízo de sua atendimento ordinário, e considerando ainda
a irrisoriedade do valor mínimo estabelecido pela Resolução
232/2016-CNJ, fixo honorários periciais no montante de R$400,00
(quatrocentos reais), a serem pagos pelo Justiça Federal. devendo
o sr. escrivão expedir o necessário, no momento oportuno.
5.1. Somente após o decurso do prazo de contestação, INTIMESE o perito acima nomeado dando-lhe ciência da designação e
solicitando que realize o agendamento da perícia para a data mais
breve possível, informando este juízo o dia e o horário no prazo de
05 (cinco) dias.
5.1.1. Consigne-se que deverá ser agendada data com prazo
razoável para que as partes sejam intimadas.
5.1.2. Também intime-se que o laudo deverá ser apresentado em
cartório em até 15 (quinze) dias após a perícia.
5.2. Com a data da perícia, intimem-se as partes e encaminhem-se
os quesitos ao perito.
5.3. Ressalte-se que a intimação da parte autora, quanto a data e
horário da perícia, é de responsabilidade de seu advogado, o qual
deverá esclarece-la ainda, sobre a necessidade de que leve para
a perícia todos os exames médicos realizados, advertindo-a que a
falta prejudicará a prova pericial, acarretando a demora na solução
do seu pedido.
5.4. Após, aguarde-se a realização da perícia médica.
6. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação,
no prazo de 15 (quinze) dias.
7. Por fim, voltem os autos conclusos.
8. Pratique-se o necessário.
9. SERVE O PRESENTE DE MANDADO/CARTA-AR para:
9.1. CITAR e INTIMAR o INSS, para. querendo, contestar o pedido.
9.2. INTIMAR o autor, através de seu advogado (via DJE), do teor
da presente decisão.
9.3. A intimação da parte autora, através de seu advogado (via
DJE), no caso de impugnação.
9.4. INTIMAR O PERITO, conforme termos e endereço consignado
no despacho.
9.5. A intimação das partes, através de seus advogados/
procuradores, quanto à data designada pelo perito para a realização
da perícia e, também, quando para manifestação quanto ao laudo
pericial.
Cacoal/RO, 26 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7001611-63.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: LUZIA ALVES DE JESUS
Endereço: AC Cacoal, 4429, RUA CARLOS HENRIQUE DE
OLIVEIRA MOTA, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogados do(a) EXEQUENTE: JEFFERSON WILLIAN DALLA
COSTA - RO0006074, JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO RO0003952
Requerido: Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS - PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
Endereço: Rua Presidente Vargas, 100, - até 764/765, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-020
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 78.233,01
Sentença
Vistos etc...
LUZIA ALVES DE JESUS, brasileira, viúva, RG 112248 SSP/
RO, CPF 457.256.402-72, residente e domiciliada na Rua Carlos
Henrique de Oliveira Mota, nº 4429, Cacoal, Rondônia, por
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intermédio de advogado regularmente habilitada, ingressou em
juízo com CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal
com sede em Brasília, objetivando o recebimento de valores
reconhecidos em acórdão com trânsito em julgado.
O requerido foi devidamente intimado e não se opôs aos cálculos
(Id 9871874).
Foi determinada expedição de RPV/PRECATÓRIO dos valores
considerados devidos pelo Requerido.
O INSS promoveu o pagamento do RPV referente aos honorários,
tendo sido expedido alvará de levantamento em favor do advogado
da parte autora, conforme documentos juntados (Ids 11985067 e
13346716).
O processo foi suspenso até o pagamento do precatório.
Comprovado o pagamento do precatório (Id 17635723) foi expedido
alvará de levantamento em favor do advogado da parte autora (Id
18209704).
Na sequência, a parte autora requereu a extinção do feito (Id
19678749).
Isto posto e por tudo mais que dos autos constam, julgo com
fundamento no art. 924 – II do Código de Processo Civil, EXTINTO
o presente feito em razão da liquidação do débito por parte do
Requerido.
Aplico os efeitos do trânsito em julgado previsto no artigo 1000 do
Código de Processo Civil, devendo os autos serem arquivados.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO/CARTA-AR para intimação
das partes por seu (s) advogado (s) Procurador (es) através do
sistema PJE.
Cacoal/RO, 13 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7000691-55.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
Requerido: RÉU: LIBIO GOMES MEDEIROS
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 25.378,83
INTIMAÇÃO
Fica a parte REQUERIDA intimada para, nos termos do despacho
de ID 19698252, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze)
dias.
Cacoal-RO, aos 27 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7006406-78.2018.8.22.0007
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Requerente: Nome: MARIA HELENA BAIMA
Endereço: Rua Flamingo, n.735, Rua projetada 4, n. 734, loteamento
Buritis, Industrial, Cacoal - RO - CEP: 76967-634
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELE DEMICIO - RO0006302
Requerido: Nome: ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua Santos Dumont, 2459, - de 2285/2286 a 2639/2640,
Novo Horizonte, Cacoal - RO - CEP: 76962-032
Advogado do(a) REQUERIDO: RUAN CARLOS GUILHERME DE
LAIA - RO9336
Valor da Causa: R$ 21.000,00
Despacho
Ante o interesse demonstrado pela parte autora, designo audiência
de conciliação para o dia 17/09/2018, às 10h30min, na sala de
audiência da 4ª Vara Cível de Cacoal, localizada na Av. Porto
Velho, n. 2728, Bairro Centro, Cacoal/RO.
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Intimem-se a parte requerida na Rua Santos Dumont, 2459, - de
2285/2286 a 2639/2640, Novo Horizonte, Cacoal - RO - CEP:
76962-032
Intime-se a parte autora via DJE.
Após, aguarde-se a realização da audiência.
SERVE O PRESENTE DE CARTA-AR/MANDADO para: O cartório
judicial promover a INTIMAÇÃO da parte requerida, no endereço
acima mencionado, para comparecimento à audiência acima
designada.
Publique-se e intime-se via DJE.
Cacoal/RO, 27 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7006431-91.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: OLGA GABRET
Endereço: Área Rural, s/n, LH 08, 1111, EM FRENTE SÃO
MARCOS, Área Rural de Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogado do(a) AUTOR: LUZINETE PAGEL GALVAO - RO0004843
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 13.515,00
Decisão
1. De início, defiro a gratuidade judiciária postulada pela parte autora
e, na sequência, passo a análise do pedido de tutela provisória.
2. O art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil estabelece
que “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”.
2.1. E o § 3º do mesmo dispositivo referido adverte quanto a
impossibilidade de concessão da tutela nas hipóteses em que
houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos.
2.2. Pois bem. No caso dos autos, pleiteia a parte autora o
deferimento de tutela de urgência, a fim de que o Juízo determine
que o requerido implante/restabeleça benefício de auxílio-doença.
2.3. Ocorre, entretanto, em que pese os argumentos da parte autora,
não vislumbro a verossimilhança, considerando-se sobretudo a
divergência entre a conclusão da perícia médica do INSS, que
reveste-se de presunção de legalidade, e dos laudos médicos
particulares juntados aos autos, o que aponta a necessidade de
instrução do feito no sentido de constatar o real estado de saúde
do requerente.
2.4. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA de natureza antecipada.
3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar
audiência de conciliação.
4. CITE-SE o INSS dos termos da ação e INTIME-O, para querendo,
contestar no prazo legal.
4.1. Ofertada a contestação com assertivas preliminares ou juntada
de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo,
IMPUGNAR, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do Novo
CPC).
4.2. Apresentada ou não a impugnação, pratique-se o necessário
para a realização da perícia médica adiante designada.
5. Verifico que para o caso em tela a realização da PROVA
PERICIAL, consistente na avaliação médica da parte autora, é
indispensável e, por essas razões, desde já, nomeio para atuar
como perito a Dra. ALYNNE ALVES DE ASSIS LUCHTENBERG,
CRM/RO 4044, que poderá ser localizada na Clínica Monte Cristo
Saúde, na Rua Antônio Deodato Durce, n. 1221, Bairro Centro,
Cacoal/RO, a fim de que examine o requerente e responda aos
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quesitos. Diante das dificuldades de nomeação de peritos em
áreas específicas, bem como por não poderem os órgãos públicos,
a disposição deste Juízo, suportar atendimentos de perícias sem
prejuízo de sua atendimento ordinário, e considerando ainda
a irrisoriedade do valor mínimo estabelecido pela Resolução
232/2016-CNJ, fixo honorários periciais no montante de R$400,00
(quatrocentos reais), a serem pagos pelo Justiça Federal. devendo
o sr. escrivão expedir o necessário, no momento oportuno.
5.1. Somente após o decurso do prazo de contestação, INTIMESE o perito acima nomeado dando-lhe ciência da designação e
solicitando que realize o agendamento da perícia para a data mais
breve possível, informando este juízo o dia e o horário no prazo de
05 (cinco) dias.
5.1.1. Consigne-se que deverá ser agendada data com prazo
razoável para que as partes sejam intimadas.
5.1.2. Também intime-se que o laudo deverá ser apresentado em
cartório em até 15 (quinze) dias após a perícia.
5.2. Com a data da perícia, intimem-se as partes e encaminhem-se
os quesitos ao perito.
5.3. Ressalte-se que a intimação da parte autora, quanto a data e
horário da perícia, é de responsabilidade de seu advogado, o qual
deverá esclarece-la ainda, sobre a necessidade de que leve para
a perícia todos os exames médicos realizados, advertindo-a que a
falta prejudicará a prova pericial, acarretando a demora na solução
do seu pedido.
5.4. Após, aguarde-se a realização da perícia médica.
6. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação,
no prazo de 15 (quinze) dias.
7. Por fim, voltem os autos conclusos.
8. Pratique-se o necessário.
9. SERVE O PRESENTE DE MANDADO/CARTA-AR para:
9.1. CITAR e INTIMAR o INSS, para. querendo, contestar o pedido.
9.2. INTIMAR o autor, através de seu advogado (via DJE), do teor
da presente decisão.
9.3. A intimação da parte autora, através de seu advogado (via
DJE), no caso de impugnação.
9.4. INTIMAR O PERITO, conforme termos e endereço consignado
no despacho.
9.5. A intimação das partes, através de seus advogados/
procuradores, quanto à data designada pelo perito para a realização
da perícia e, também, quando para manifestação quanto ao laudo
pericial.
Cacoal/RO, 11 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 34431668. Processo: 7008063-55.2018.8.22.0007
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Data da Distribuição: 24/07/2018 11:12:07
Requerente: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) AUTOR: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
- RO0004778
Requerido: OSNI FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Determino que o autor providencie o pagamento das custas
judiciais e endereço completo da ré (art. 319 II do CPC), sob pena
de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do
mérito.
Prazo de cinco dias.
Às providências.
Cacoal, 27/07/18
Luís Delfino César Júnior
Juiz(a) de Direito Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7001711-52.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: ROSALINA MARIA DE JESUS
Endereço: Rua Lourival Martins Vieira, 3831, Casa, Teixeirão,
Cacoal - RO - CEP: 76965-630
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUZINETE PAGEL GALVAO RO0004843
Requerido: Nome: INSS
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870, 1 Andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-081
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 26.343,73
Despacho
1. Trata-se de petição apresentada pelo credor, que pretende o
cumprimento da sentença, nos moldes dos artigos 534 e 535 do
Novo Código de Processo Civil.
2. Assim, como preenchidos os requisitos legais, INTIME-SE o
INSS, na pessoa de seu representante judicial, via sistema PJE,
para, querendo, nos próprios autos, impugnar a execução no
prazo de 30 (trinta) dias (art. 535, caput do Novo CPC), ficando
consignado que, em havendo impugnação improcedente, serão
devidos honorários advocatícios para esta etapa, os quais desde já
fixo em 10% do valor da execução. Não havendo impugnação não
serão devidos honorários para esta etapa.
3. Decorrido o prazo referido sem a interposição de impugnação,
ou, havendo a concordância do executado quanto aos cálculos
apresentados, expeça-se RPV e/ou Precatório, nos moldes da
legislação.
3.1. Em seguida, aguarde-se em cartório o pagamento.
3.2. Informado o pagamento do RPV e/ou Precatório, promova-se
a conclusão do feito.
4. Em havendo oferta de impugnação, intime-se o exequente,
através de seu advogado/procurador (via DJE), para manifestação
no prazo de 10 (dez) dias.
4.1. Após, promova-se a conclusão do feito.
5. Pratique-se o necessário.
6. SERVE O PRESENTE DE MANDADO para:
6.1. O cartório judicial INTIMAR o INSS, na pessoa de seu
representante judicial, via sistema PJE.
6.2. Que o cartório judicial promova a intimação do exequente,
através de seu advogado/procurador (via DJE), para manifestação
na hipótese de apresentação de impugnação.
Cacoal/RO, 10 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7009051-13.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: ADAO JOSE DA SILVA
Endereço: Rua Rosinéia de Souza, 3360, - de 3535/3536 a
3819/3820, Village do Sol, Cacoal - RO - CEP: 76964-378
Advogado do(a) AUTOR: HELIO RODRIGUES DOS SANTOS RO7261
Requerido: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 14.055,00
Despacho
Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e arquive-se estes
autos, pois exaurida a prestação jurisdicional.
Serve o presente como mandado de intimação das partes por seus
advogados/procuradores através do PJE.
Cacoal/RO, 10 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 34431668. Processo: 7007621-89.2018.8.22.0007
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Data da Distribuição: 13/07/2018 16:56:44
Requerente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA
CORREA - RS0030820
Requerido: LUCELI GONCALVES CUSTODIO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos, etc.
Determino que o autor providencie o pagamento das custas
judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito
sem resolução do mérito.
Prazo de cinco dias.
Às providências.
Cacoal, 27/07/18
Luís Delfino César Júnior
Juiz(a) de Direito Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7001181-14.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: AGUINALDO JOSE DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Milton Bosso, 4997, - de 4924/4925 ao fim, Village
do Sol II, Cacoal - RO - CEP: 76964-510
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUZINETE PAGEL GALVAO RO0004843
Requerido: Nome: INSS
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870, 1 Andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-081
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 8.747,76
Despacho
Em complementação ao despacho anterior, ressalvo que, como
não houve impugnação por parte do INSS, não serão devidos
honorários para esta etapa - cumprimento de sentença, devendo
serem expedidas as RPVS referente ao valor principal e honorários
da fase de conhecimento.
Serve o presente como mandado de intimação das partes por seus
advogados procuradores através do PJE.
Cacoal/RO, 11 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7002791-51.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: CARLOS ALBERTO GOMES BARRETO
Endereço: Rua Pedro Kemper, 2650, Jardim São Pedro II, Cacoal
- RO - CEP: 76962-380
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
Requerido: Nome: INSS
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 23.539,65
Despacho
Em complementação ao despacho anterior, ressalvo que, como
não houve impugnação por parte do INSS, não serão devidos
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honorários para esta etapa - cumprimento de sentença, devendo
serem expedidas as RPVS referente ao valor principal e honorários
da fase de conhecimento.
Serve o presente como mandado de intimação das partes por seus
advogados procuradores através do PJE.
Cacoal/RO, 13 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7003341-80.2015.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: A. DE FARIA & CIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: FERNANDO DA SILVA AZEVEDO
- RO0001293
Requerido: EXECUTADO: ANTONIO EDI SANTANA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 791,09
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora intimada, por intermédio do(a) advogado(a),
para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça (ID
19800941), no prazo de 5 dias.
Cacoal-RO, aos 28 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7008216-88.2018.8.22.0007
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- BA0041913
RÉU: ROMARIO LACERDA SOARES ALVES
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Determino que o autor providencie o pagamento das custas
judiciais e nome, endereço e telefone do depositário, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito.
Prazo de cinco dias.
Às providências.
Cacoal, 27/07/18
Luís Delfino César Júnior
Juiz(a) de Direito Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7001301-57.2017.8.22.0007
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Requerente: AUTOR: BV FINANCEIRA S/A
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO LUZ PEREIRA - AC0004183
Requerido: RÉU: SILVANA PUREZA RAMOS BATISTA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 36.787,63
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora intimada, por intermédio do(a) advogado(a),
para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça ID
20048641, no prazo de 5 dias.
Cacoal-RO, aos 29 de julho de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal
4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7010016-88.2017.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA
BASTOS - RO0002930, JONATAS DA SILVA ALVES - RO0006882,
NOEL NUNES DE ANDRADE - RO0001586
Requerido: EXECUTADO: SORVETERIA JO?O E MARIA EIRELI
- ME e outros (2)
Valor da Causa: R$ 27.451,02
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora intimada, por intermédio do(a) advogado(a),
para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça (ID
20073554), no prazo de 5 dias.
Cacoal-RO, aos 29 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7000711-46.2018.8.22.0007
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Requerente: Nome: BANCO GMAC S.A.
Endereço: Avenida Indianópolis, 3096, Bl B, - de 2582 ao fim - lado
par - Planalto Paulista, Indianópolis, São Paulo - SP - CEP: 04062003
Advogados do(a) AUTOR: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO AC0003460, MARCELO BRASIL SALIBA - MT011546A
Requerido: Nome: HELTON ALVES DE FREITAS
Endereço: Travessa Primeiro de Maio, 1226, Liberdade, Cacoal RO - CEP: 76967-448
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 15.571,66
Despacho
Certifique-se o trânsito em julgado da sentença lançada ao Id
17767086I e, após, arquivem-se estes autos.
Publique-se e intime-se via DJE.
Cacoal/RO, 5 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7005911-34.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: MARIA SOCORRO MACEDO
OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEI SOTELE - RO0004192
Requerido: EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 11.448,00
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado, para
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela parte requerida no ID 19995581, no prazo de 15
dias.
Cacoal-RO, 29 de julho de 2018
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7006791-60.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: JOSE ESTEVES DA SILVA
Endereço: Avenida Espírito Santo, 709, - de 639 ao fim - lado ímpar,
Novo Horizonte, Cacoal - RO - CEP: 76962-023
Advogados do(a) AUTOR: MARLISE KEMPER - RO0006865,
LORENA KEMPER CARNEIRO - RO0006497
Requerido: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 11.244,00
Sentença
Vistos etc,...
JOSE ESTEVES DA SILVA, brasileiro, garimpeiro, portador do RG
n.° 819887 SSP/RO, inscrito no CPF 792.234.782-00, residente
e domiciliado Av. Espirito Santos, 709, Bairro Novo Horizonte,
Cacoal-RO, por intermédio de advogado regularmente habilitado,
ingressou em juízo com
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com sede
na Rua José Alencar, 2613, Centro, na cidade de Porto Velho/RO,
a ser citado/intimado na Procuradoria Secional de Ji-Paraná, na Av.
Marechal Rondon, 870, 1º andar – Ed. Rondon Shopping Center
- Ji-Paraná, aduzindo em síntese ser devidamente segurado da
previdência social e encontra-se incapacitado para realização de
atividades laborativas.
Discorre que em razão de haver sofrido um acidente automobilístico,
vinha recebendo o beneficio de auxílio-doença, mas seu benefício
foi cessado mesmo estando o autor incapacitado.
Discorre que possui todos os requisitos necessários para percepção
de benefício, razão pela qual, pleiteia a reimplantação do auxíliodoença ou implantação da aposentadoria por invalidez.
A inicial veio instruída com procuração, declaração, documentos
pessoais, comunicação de decisão, exames, laudos, receituários,
relatórios médicos e outros.
Em decisão lançada ao Id 13371547 foi indeferido o pedido de
antecipação de tutela e determinada a citação do requerido, bem
como, a realização de perícia médica.
A parte autora foi examinada por médico perito, sendo que o laudo
foi juntado (ID 17125792).
As partes se manifestaram sobre o laudo, sendo que o INSS
apresentou contestação, mencionando os requisitos para
concessão de benefícios por incapacidade. Ressalta que se
reconhecido o direito do autor deve ser fixada data de cessação do
benefício. Requer a realização de perícia judicial e junta quesitos.
É o relatório.
Decido.
Versam os presentes autos sobre AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
inaugurada por JOSE ESTEVES DA SILVA, contra o INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.
O art. 194 da Constituição Federal estipula:
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e a assistência
social.
Ainda nossa Carta Magna em seu art. 201 determina:
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral,
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá
nos termos da lei:
I – cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade
avançada
§ 2º – nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou
o rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao saláriomínimo.
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Em complemento e regulamentando o comando constitucional, a
Lei 8.213 de 24/07/1991, assim prevê:
Art. 18 – o regime geral da previdência social compreende as
seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos
decorrentes de acidente de trabalho, expressas em benefícios e
serviços:
I- quanto ao segurado:
e) auxílio-doença;
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.
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a
contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso
dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade
e enquanto ele permanecer incapaz.
§ 1º. Quando requerido por segurado afastado da atividade por
mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da
data da entrada do requerimento.
Art. 62 – o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível
de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeterse a processo de reabilitação profissional para o exercício de
outra atividade. 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.
O artigo 42 da lei 8.213/91lista os requisitos necessários a
concessão de aposentadoria por invalidez:
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
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer
nesta condição.
§ 1º - a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da
verificação da condição de incapacidade mediante exame médico
pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às
suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
Depreende-se que o fundamental ponto de afirmação, que
serve de deslinde à questão da concessão do referido benefício,
reside na verificação da real condição de incapacidade, isto é,
de não suscetibilidade de reabilitação do segurado, informada e
materializada mediante exame médico pericial, para o desempenho
de sua atividade laboral.
No caso em análise, atendendo requisito recentemente criado por
nossos tribunais superiores, o autor comprovou haver postulado
na esfera administrativa pedido de prorrogação do benefício (Id
11930194).
A qualidade de segurado do autor encontra-se devidamente
comprovada pelos documentos juntados aos autos, bem como,
pelo reconhecimento de tal condição na esfera administrativa da
autarquia.
Ultrapassadas as exigências contidas na legislação quanto
ao prévio requerimento administrativo e a demonstração da
qualidade de segurada, necessária uma análise quanto à alegada
incapacidade laboral da parte autora.
O Autor juntou vários laudos que indicam estar ele incapacitado,
contudo laudos particulares não servem desconstituir a perícia
realizada pelo corpo clínico da autarquia, vez que o ato administrativo
goza de presunção de legalidade e legitimidade, podendo apenas
ser desconstituído com robusta prova em sentido contrário.
O perito nomeado por este juízo, ortopedista, Dr. Marcos Eduardo
Fernandes, afirmou em sua conclusão (laudo ID 17125792) que
o autor possui sequela de trauma em tornozelo direito (quesito
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1); menciona que o autor encontra-se incapaz para seu trabalho;
reconhece uma incapacidade parcial e permanente para o trabalho
braçal (quesito 3, 5 e 17);
Neste contexto, restando comprovada uma incapacidade parcial e
permanente, deve ser implantado em favor do autor o benefício de
auxílio-doença, a partir do ajuizamento da ação, 26.07.2017.
Isto posto e por tudo mais dos autos constam, JULGO com
apoio no art. 487, I do Código de Processo Civil, e dispositivos
da Lei 8.213/91, PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA ajuizada por JOSE ESTEVES DA SILVA contra
o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, e, via de
consequência, CONDENO o requerido a implantar e promover o
pagamento da AUXÍLIO-DOENÇA, em favor da Autor, a partir da
data do ajuizamento da ação, 26.07.2017.
Os valores eventualmente não pagos deverão sofrer correção
monetária e acréscimo de juros legais de 6% (seis por cento) ao
ano até o efetivo pagamento, ficando permitido o abatimento das
quantias já pagas ao autor no período.
O benefício deverá ser pago ao menos pelo prazo de um ano a ser
contado desta decisão, após, o autor deverá ser submetido a nova
perícia, quando então o benefício poderá ser renovado, revogado
ou convertido em aposentadoria por invalidez.
Condeno ainda o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios,
estes fixados no importe correspondente a 10% do valor a ser pago
a título de retroativos, o que faço consoante os critérios do artigo 85
do Código de Processo Civil.
Fica determinado o imediato cumprimento da decisão contida nesta
sentença, independentemente do trânsito em julgado, haja vista o
caráter alimentar do benefício, sob pena de multa diária.
Não obstante o teor da súmula nº 178 do STJ, isento está o INSS
do pagamento das custas e demais despesas processuais, haja
vista o disposto no art. 3º da Lei Estadual n. 301/90.
Sentença não sujeita a reexame necessário, eis que, atento ao
valor da causa, o qual não foi impugnado, depara-se que, em sendo
atualizado, não ultrapassa a alçada de 1.000 (um mil) saláriosmínimos, limite estabelecido pelo artigo 496, § 3°, I do Código de
Processo Civil.
Encaminhe-se cópia da sentença ao requerido para ciência.
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, ou
através do e-mail informado para que, no prazo de 10 (dez) dias,
comprove já haver implantado o beneficio em favor da parte autora,
conforme sentença proferida.
Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentar
contrarrazões e, após, independentemente de novo despacho,
remeta-se os autos ao Tribunal competente para análise do recurso.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.
Serve a presente decisão como:
1 - Mandado de Intimação das partes desta decisão por seu (s)
advogado (s) Procurador (es) através do sistema PJE.
2 - Ofício nº 203/2018-GAB-4ªVCCacoal a ser encaminhado a
APS/ADJ de Porto Velho/RO.
Cacoal/RO, 6 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7002951-08.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: MAYARA ELLOISY NUNES SOUZA
Endereço: Rua Florianópolis, 1422, Liberdade, Cacoal - RO - CEP:
76967-422
Nome: GLECIANE SANDOVAL NUNES
Endereço: Rua Florianópolis, 1422, - até 1570 - lado par, Liberdade,
Cacoal - RO - CEP: 76967-422
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Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIEL MOREIRA DE MATOS RO0005725
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIEL MOREIRA DE MATOS RO0005725
Requerido: Nome: DARLAN OLIVEIRA DE SOUZA
Endereço: Rua Florianópolis, 1374, Liberdade, Cacoal - RO - CEP:
76967-422
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 8.611,18
Sentença
Vistos, etc...
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada
por MAYARA ELLOISY NUNES SOUZA, menor impúbere,
representada por GLEICIANE SANDOVAL NUNES, brasileira,
divorciada, do lar, portadora da RG: nº.1288291, inscrita no CPF
sob o nº. 022.042.302-43, ambas residentes e domiciliadas na Rua
Florianópolis, nº 1422, Bairro Liberdade, Cacoal, em desfavor de
DARLAN OLIVEIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, servente de
pedreiro, CPF: 013.436.542-97, residente e domiciliado na Rua
Florianópolis, nº1374, Bairro: Liberdade.
Em despacho Id 17551251 foi determinada a emenda à inicial, no
prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, devendo a autora
adequar o rito da ação, bem como juntar procuração outorgada
pela autora.
Decido.
A exequente ingressou com dois pedidos de execução, cumulando
valores em ambos os feitos. Foi determinada a adequação de rito,
pois incabível a prisão, além do expurgo de valores cobrados em
outros feitos, sob pena de indeferimento da inicial, quedando-se
silente, sem nenhuma manifestação.
Dessa forma, não tendo a parte autora promovido a emenda à
inicial, tal circunstância autoriza e impõe a extinção e arquivamento
do processo.
Assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 330, IV c/c art 485, inc. I, ambos do Novo Código de
Processo Civil.
Transitando e julgado esta decisão, arquive-se estes autos, sem
custas adicionais.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO para a intimação da parte
autora quanto ao teor dessa decisão, via PJE.
Cacoal/RO, 5 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7000311-32.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: MARIA LUIZA ARCARI
Endereço: Travessa B, 1841, Rua Telírio Gomes Pacheco,
Industrial, Cacoal - RO - CEP: 76967-608
Advogado do(a) AUTOR: ELISANGELA RIBEIRO SANTOS RO7231
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 15.264,00
Sentença
Vistos etc,...
MARIA LUIZA ARÇARI, brasileira, solteira, vendedora, RG 557.748
SSP/RO, CPF nº 162.156.052-04, residente e domiciliada na Rua
Telírio Gomes Pacheco, 1841, Bairro Industrial, Cacoal/RO, por
intermédio de advogada regularmente habilitada, ingressou em
juízo com AÇÃO PREVIDENCIÁRIA contra INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL – INSS, com sede na Rua José Alencar,
2613, Centro, na cidade de Porto Velho/RO, a ser citado/intimado
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na Procuradoria Seccional de Ji-Paraná, na Av. Marechal Rondon,
870, 1º andar – Ed. Rondon Shopping Center - Ji-Paraná, aduzindo
em síntese ser segurada da previdência social e encontra-se
incapacitada para realização de atividades laborativas.
Discorre que protocolizou pedido de benefício na esfera
administrativa, contudo seu pedido foi indeferido sob a alegação
de inexistência de incapacidade. Narra que ingressou com ação
judicial, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível desta comarca, e
teve reconhecida sua incapacidade, contudo, o benefício somente
foi concedido por determinado período e, por ocasião da cessação,
a autora não encontrava-se apta ao trabalho, razão pela qual,
ingressou com novo pedido de benefício na esfera administrativa,
mas não obteve êxito.
Destaca que preenche todos os pressupostos exigidos pela
legislação para ser implantado em seu favor benefício por
incapacidade, sendo que a decisão da autarquia em indeferir o
benefício foi totalmente arbitrária. Pugna pelo reconhecimento do
seu direito na esfera judicial.
A inicial veio instruída com procuração, declaração, documentos
pessoais, carteira e contratos de trabalho, conta de água,
comunicação de decisão, laudos, relatórios, exames e receituários
médicos.
Em decisão lançada ao Id 15560408 foi indeferido o pedido de
antecipação de tutela e determinada a citação do requerido, bem
como, a realização de perícia médica.
Devidamente citado, o INSS apresentou contestação e requereu
a realização de perícia judicial. (Id 15958273). Juntou cadastro
nacional de informações sociais.
A parte autora impugnou a contestação (Id 16617941).
A parte autora foi examinada por médico perito, sendo que o laudo
foi juntado (ID 19265062).
As partes se manifestaram sobre o laudo.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Versam os presentes autos sobre AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
inaugurada por MARIA LUIZA ARÇARI contra o INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.
O art. 194 da Constituição Federal estipula:
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e a assistência
social.
Ainda nossa Carta Magna em seu art. 201 determina:
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral,
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá
nos termos da lei:
I – cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade
avançada
§ 2º – nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou
o rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao saláriomínimo.
Em complemento e regulamentando o comando constitucional, a
Lei 8.213 de 24/07/1991, assim prevê:
Art. 18 – o regime geral da previdência social compreende as
seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos
decorrentes de acidente de trabalho, expressas em benefícios e
serviços:
I- quanto ao segurado:
e) auxílio-doença;
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.
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Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a
contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso
dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade
e enquanto ele permanecer incapaz.
§ 1º. Quando requerido por segurado afastado da atividade por
mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da
data da entrada do requerimento.
Art. 62 – o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível
de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeterse a processo de reabilitação profissional para o exercício de
outra atividade. 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.
O artigo 42 da lei 8.213/91lista os requisitos necessários a
concessão de aposentadoria por invalidez:
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
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer
nesta condição.
§ 1º - a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da
verificação da condição de incapacidade mediante exame médico
pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às
suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
Depreende-se que o fundamental ponto de afirmação, que
serve de deslinde à questão da concessão do referido benefício,
reside na verificação da real condição de incapacidade, isto é,
de não suscetibilidade de reabilitação do segurado, informada e
materializada mediante exame médico pericial, para o desempenho
de sua atividade laboral.
No caso em análise, atendendo requisito recentemente criado por
nossos tribunais superiores, a autora comprovou haver postulado na
esfera administrativa pedido de benefício. A autora foi destinatária
do benefício de auxílio-doença até a data de 15.08.2017, conforme
infere-se do CNIS juntado ao Id 16617951. Na sequência, a autora
formulou novo pedido, mas desta vez não obteve êxito.
A qualidade de segurada da autora encontra-se devidamente
comprovada, pois destinatária de benefício até agosto de 2017.
Ultrapassadas as exigências contidas na legislação quanto
ao prévio requerimento administrativo e a demonstração da
qualidade de segurada, necessária uma análise quanto à alegada
incapacidade laboral da autora.
A Autora juntou laudo que indica estar ela incapacitada, contudo
laudos particulares não servem desconstituir a perícia realizada
pelo corpo clínico da autarquia, vez que o ato administrativo goza
de presunção de legalidade e legitimidade, podendo apenas ser
desconstituído com robusta prova em sentido contrário.
O perito nomeado por este juízo, ortopedista e traumatologista,
Dr. Alexandre Rezende, afirmou em sua conclusão (laudo Id
19265062) que a autora possui um quadro de lombalgia crônica
com espondilose lombar moderada e cervicalgia crônica com
espondilodiscoartrose moderada (quesito 1); reconhece uma
incapacidade parcial e permanente (quesito 5), contudo, menciona
que a autora pode realizar atividades que não exijam esforços
físicos.
Neste contexto, restando comprovada uma incapacidade parcial
e permanente, deve ser implantado em favor da autora o auxíliodoença, a partir do ajuizamento da ação, 12.01.2018.
Isto posto e por tudo mais dos autos constam, JULGO com
apoio no art. 487, I do Código de Processo Civil, e dispositivos
da Lei 8.213/91, PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA ajuizada por MARIA LUIZA ARÇARI contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, e, via de
consequência, CONDENO o requerido a implantar e promover o
pagamento da AUXÍLIO-DOENÇA, em favor da Autora, a partir da
data do ajuizamento da ação, 12.01.2018.
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Os valores eventualmente não pagos deverão sofrer correção
monetária e acréscimo de juros legais de 6% (seis por cento) ao
ano até o efetivo pagamento, ficando permitido o abatimento das
quantias já pagas à autora no período.
O benefício deverá ser pago ao menos pelo prazo de um ano a
ser contado desta decisão, após, a autora deverá ser submetido
a nova perícia, quando então o benefício poderá ser renovado,
revogado ou convertido em aposentadoria por invalidez.
Condeno ainda o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios,
estes fixados no importe correspondente a 10% do valor a ser pago
a título de retroativos, o que faço consoante os critérios do artigo 85
do Código de Processo Civil.
Fica determinado o imediato cumprimento da decisão contida nesta
sentença, independentemente do trânsito em julgado, haja vista o
caráter alimentar do benefício, sob pena de multa diária.
Não obstante o teor da súmula nº 178 do STJ, isento está o INSS
do pagamento das custas e demais despesas processuais, haja
vista o disposto no art. 3º da Lei Estadual n. 301/90.
Sentença não sujeita a reexame necessário, eis que, atento ao
valor da causa, o qual não foi impugnado, depara-se que, em sendo
atualizado, não ultrapassa a alçada de 1.000 (um mil) saláriosmínimos, limite estabelecido pelo artigo 496, § 3°, I do Código de
Processo Civil.
Encaminhe-se cópia da sentença ao requerido para ciência.
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, ou
através do e-mail informado para que, no prazo de 10 (dez) dias,
comprove já haver implantado o beneficio em favor da parte autora,
conforme sentença proferida.
Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentar
contrarrazões e, após, independentemente de novo despacho,
remeta-se os autos ao Tribunal competente para análise do recurso.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.
Serve a presente decisão como:
1 - Mandado de Intimação das partes desta decisão por seu (s)
advogado (s) Procurador (es) através do sistema PJE.
2 - Ofício nº 232/2018-GAB-4ªVCCacoal a ser encaminhado a
APS/ADJ de Porto Velho/RO.
Cacoal/RO, 27 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7009191-81.2016.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Requerente: Nome: MUNICIPIO DE CACOAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Requerido: Nome: ESPOLIO DE JACOB MOREIRA LIMA
Endereço: Avenida das Mangueiras, 1935, - de 1899/1900 a
2123/2124, Vista Alegre, Cacoal - RO - CEP: 76960-086
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 422,23
Sentença
Vistos, etc.
Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA PÚBLICA
DO MUNICÍPIO DE CACOAL, por um de seus procuradores,
em desfavor de ESPOLIO DE JACOB MOREIRA LIMA, CPF
08511144820.
Foi determinado a citação da parte requerida e decorrido o prazo
de pagamento , foi efetuado a penhora e avaliação do imóvel ( id
12381897).
A seguir, a exequente retorna aos autos, para informar pagamento
do débito e para requer o prosseguimento da execução, apenas
em relação ao pagamento dos honorários advocatícios e custas
processuais.
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Foi determinado a intimação da parte autora para informar o débito
atualizado.
Logo em seguida, a exequente retorna aos autos para pedir a
extinção do feito em razão da quitação da dívida.
Isto posto, tendo em vista a satisfação da obrigação, JULGO
EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 924, inc. II do
Novo Código de Processo Civil.
Libero as penhora de id 12381897.
Considero a incidência do disposto no art. 1.000 do Novo Código
de Processo Civil. Assim, com o trânsito em julgado da decisão
nesta oportunidade, determinando o arquivamento do feito com as
baixas de estilo.
Publique-se. Intime-se via DJE.
Cacoal/RO, 10 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7006571-28.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: JOSE LIMA DA SILVA
Endereço: Rua São Luiz, 620, - de 560/561 a 706/707, Princesa
Isabel, Cacoal - RO - CEP: 76964-044
Advogados do(a) AUTOR: VANESSA MENDONCA GEDE
- RO3854, LUQUIAN FARIA CRUZ DE SOUZA - RO8289,
DIEISON WALACI MIRANDA PIRES - RO0007011, GUILHERME
CARVALHO DA SILVA - RO6960, EZEQUIEL CRUZ DE SOUZA
- RO0001280
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 11.448,00
Decisão
1. De início, defiro a gratuidade judiciária postulada pela parte autora
e, na sequência, passo a análise do pedido de tutela provisória.
2. O art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil estabelece
que “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”.
2.1. E o § 3º do mesmo dispositivo referido adverte quanto a
impossibilidade de concessão da tutela nas hipóteses em que
houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos.
2.2. Pois bem. No caso dos autos, pleiteia a parte autora o
deferimento de tutela de urgência, a fim de que o Juízo determine
que o requerido implante/restabeleça benefício de auxílio-doença.
2.3. Ocorre, entretanto, em que pese os argumentos da parte autora,
não vislumbro a verossimilhança, considerando-se sobretudo a
divergência entre a conclusão da perícia médica do INSS, que
reveste-se de presunção de legalidade, e dos laudos médicos
particulares juntados aos autos, o que aponta a necessidade de
instrução do feito no sentido de constatar o real estado de saúde
do requerente.
2.4. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA de natureza antecipada.
3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar
audiência de conciliação.
4. CITE-SE o INSS dos termos da ação e INTIME-O, para querendo,
contestar no prazo legal.
4.1. Ofertada a contestação com assertivas preliminares ou juntada
de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo,
IMPUGNAR, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do Novo
CPC).
4.2. Apresentada ou não a impugnação, pratique-se o necessário
para a realização da perícia médica adiante designada.
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5. Verifico que para o caso em tela a realização da PROVA
PERICIAL, consistente na avaliação médica da parte autora, é
indispensável e, por essas razões, desde já, nomeio perito o Dr
ALEXANDRE REZENDE, CRM 2314, que poderá ser localizado
no Hospital São Paulo, localizado na Avenida São Paulo, Bairro
Centro, Cacoal/RO, a fim de que examine o requerente e responda
aos quesitos. Diante das dificuldades de nomeação de peritos em
áreas específicas, bem como por não poderem os órgãos públicos,
a disposição deste Juízo, suportar atendimentos de perícias sem
prejuízo de sua atendimento ordinário, e considerando ainda
a irrisoriedade do valor mínimo estabelecido pela Resolução
232/2016-CNJ, fixo honorários periciais no montante de R$400,00
(quatrocentos reais), a serem pagos pelo Justiça Federal. devendo
o sr. escrivão expedir o necessário, no momento oportuno.
5.1. Somente após o decurso do prazo de contestação, INTIMESE o perito acima nomeado dando-lhe ciência da designação e
solicitando que realize o agendamento da perícia para a data mais
breve possível, informando este juízo o dia e o horário no prazo de
05 (cinco) dias.
5.1.1. Consigne-se que deverá ser agendada data com prazo
razoável para que as partes sejam intimadas.
5.1.2. Também intime-se que o laudo deverá ser apresentado em
cartório em até 15 (quinze) dias após a perícia.
5.2. Com a data da perícia, intimem-se as partes e encaminhem-se
os quesitos ao perito.
5.3. Ressalte-se que a intimação da parte autora, quanto a data e
horário da perícia, é de responsabilidade de seu advogado, o qual
deverá esclarece-la ainda, sobre a necessidade de que leve para
a perícia todos os exames médicos realizados, advertindo-a que a
falta prejudicará a prova pericial, acarretando a demora na solução
do seu pedido.
5.4. Após, aguarde-se a realização da perícia médica.
6. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação,
no prazo de 15 (quinze) dias.
7. Por fim, voltem os autos conclusos.
8. Pratique-se o necessário.
9. SERVE O PRESENTE DE MANDADO/CARTA-AR para:
9.1. CITAR e INTIMAR o INSS, para. querendo, contestar o pedido.
9.2. INTIMAR o autor, através de seu advogado (via DJE), do teor
da presente decisão.
9.3. A intimação da parte autora, através de seu advogado (via
DJE), no caso de impugnação.
9.4. INTIMAR O PERITO, conforme termos e endereço consignado
no despacho.
9.5. A intimação das partes, através de seus advogados/
procuradores, quanto à data designada pelo perito para a realização
da perícia e, também, quando para manifestação quanto ao laudo
pericial.
Cacoal/RO, 24 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7006371-21.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: MARIDES PAREIRA BIANQUI
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, linha E, lote 41, gleba 11,
Cacoal-RO, Novo Horizonte, Cacoal - RO - CEP: 76962-076
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
Requerido: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 12.181,00
DESPACHO
1. Defiro a gratuidade judiciária postulado pela parte autora.
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2. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar
audiência de conciliação.
3. CITE-SE o INSS dos termos da ação e INTIME-O, para querendo,
contestar no prazo legal.
3.1. Ofertada a contestação com assertivas preliminares ou juntada
de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo,
IMPUGNAR, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do Novo
CPC).
4. Por fim, apresentada ou não a impugnação, voltem os autos
conclusos.
5. Pratique-se o necessário.
6. SERVE O PRESENTE DE MANDADO para:
6.1. CITAR e INTIMAR o INSS, para querendo, contestar o pedido.
6.2. INTIMAR o autor, através de seu advogado (via DJE), do teor
da presente decisão.
6.3. A intimação da parte autora, através de seu advogado (via
sistema DJE), no caso de impugnação.
Cacoal/RO, 16 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 34431668. Processo: 7008298-22.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 27/07/2018 08:56:08
Requerente: JOAO PAULO NAUBAU
Advogados do(a) AUTOR: LUCIANA DALL AGNOL - MT0006774,
ALINE SCHLACHTA BARBOSA - RO0004145
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Trata-se de ação ajuizada por JOÃO PAULO NAUBAU em desfavor
de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.
Aduz o autor que teria se deparado com cobrança que afirma não
ter contraído.
Afirma não ter qualquer débito que pudesse incluir seu nome nos
cadastros de proteção ao crédito mas mesmo assim se deparou
com a negativação.
Pugna por liminar para retirar seu nome dos cadastros de maus
pagadores e inversão do ônus da prova, assim como a gratuidade
judiciária.
Vieram-me concluso para apreciação.
É o relatório. Decido.
Em analise ao pedido e os documentos carreados junto a exordial,
conclui-se que o (a) autor vem sofrendo um dano real, diante da
restrição.
Sabe-se, de antemão, as consequências advindas de uma
negativação, junto ao mercado de negociações, causando restrição
ao crédito.
Eis, aqui, um caso excepcional para concessão da tutela em
questão, sem a formação da angularização processual, pois a
carga de probabilidade se mostra suficiente para me convencer da
verossimilhança da alegação.
Além disso, presente se encontra o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, requisitos imprescindíveis apresentados
no artigo 300, do Código de Processo Civil/15.
Resta salientar que o perigo da irreversibilidade (§ 2º, artigo 300,
CPC), como circunstância impeditiva da tutela antecipatória,
inexiste, no presente caso, face a grandeza do poder geral de
cautela deste Juízo, que a qualquer tempo poderá determinar,
antes da prestação jurisdicional definitiva, o retorno ao status quo
ante.
Presentes os pressupostos necessários, com fundamento no artigo
300, do Código de Processo Civil/15, CONCEDO A TUTELA DE
URGÊNCIA, e, consequentemente, determino que a operadora ré
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proceda a imediata exclusão da negativação do nome do (a) autor
(a) dos assentos das referidas instituições, apenas e tão somente
quanto ao lançamento atinente ao negócio jurídico objeto desta
ação, até ulterior deliberação.
Acolho a gratuidade, pois presentes seus requisitos.
Em sendo clara a existência de relação de consumo e a
hipossuficiência da autora/consumidora em face do requerido/
fornecedor, bem como em razão da verossimilhança das alegações,
defiro a inversão do ônus da prova pleiteado pela parte autora, na
forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Fixo multa diária de R$30,00 limitada a R$1.000,00 em caso de
descumprimento.
Desde já, DESIGNO audiência de tentativa de conciliação que será
realizada no dia 17/09/2018 às 11h00min na sala de audiência da
4ª Vara Cível de Cacoal, localizada na Av. Porto Velho, n. 2728,
Bairro Centro, Cacoal/RO.
Cite-se e intime-se a parte requerida.
Intime-se o autor, através de seu advogado, do teor da decisão e
para comparecimento na audiência designada.
Aguarde-se a realização da audiência.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO/CARTA-AR/CARTA
PRECATÓRIA para:
1 – INTIMAÇÃO do autor, através de seu advogado (via sistema
DJE), da presente decisão e, da audiência designada.
2 – CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida, no endereço
indicado na exordial, para comparecimento na audiência designada.
Observações e Advertências:
A) O processo tramita eletronicamente, assim, a visualização da
petição inicial, dos documentos e da decisão que determinou a
citação (art. 250, II e V, do Novo CPC) poderá ocorrer mediante
acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de Rondônia, na internet, no
seguinte endereço: www.tjro.jus.br/inicio-pje, sendo considerado
vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que
desobriga a anexação. Petições, procurações, contestação etc,
devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico.
B) Não tendo a parte requerida condições de constituir advogado, o
Estado lhe assegurará o direito através da Defensoria Pública. Para
tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente,
na sede localizada na Rua José do Patrocínio, n. 1284, Bairro
Princesa Isabel, Cacoal/RO, portando este documento.
C) Fiquem as partes cientes e advertidas de que o comparecimento
na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de
representante, por meio de procuração específica, com outorga de
poderes para negociar e transigir (§ 10° do art. 334 do CPC)). A
ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da
justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento do valor
da causa (§ 8° do art. 334 do CPC).
D) As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou
Defensores Públicos (§ 9° do art. 334 do CPC).
E) Não havendo conciliação, o prazo para contestação (de quinze
dias úteis) será contado a partir da realização da audiência.
F) A não apresentação da contestação no prazo acima referido
implicará revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados
pelo autor.
Cacoal, 27 de julho de 2018
LUÍS DELFINO CÉSAR JR
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7003711-80.2016.8.22.0021
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA
Endereço: Rua Gilberto Freire, 1165, Vista Alegre, Cacoal - RO CEP: 76960-080
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790
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Requerido: Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 21.171,84
Despacho
1. Trata-se de petição apresentada pelo credor, que pretende o
cumprimento da sentença, nos moldes dos artigos 534 e 535 do
Novo Código de Processo Civil.
2. Assim, como preenchidos os requisitos legais, INTIME-SE o
INSS, na pessoa de seu representante judicial, via sistema PJE,
para, querendo, nos próprios autos, impugnar a execução no
prazo de 30 (trinta) dias (art. 535, caput do Novo CPC), ficando
consignado que, em havendo impugnação, serão devidos
honorários advocatícios para esta etapa, os quais desde já fixo em
10% do valor da execução. Não havendo impugnação, não serão
devidos honorários para esta etapa.
3. Decorrido o prazo referido sem a interposição de impugnação,
ou, havendo a concordância do executado quanto aos cálculos
apresentados, expeça-se RPV e/ou Precatório, nos moldes da
legislação.
3.1. Em seguida, aguarde-se em cartório o pagamento.
3.2. Informado o pagamento do RPV e/ou Precatório, promova-se
a conclusão do feito.
4. Em havendo oferta de impugnação, intime-se o exequente,
através de seu advogado/procurador (via DJE), para manifestação
no prazo de 10 (dez) dias.
4.1. Após, promova-se a conclusão do feito.
5. Pratique-se o necessário.
6. SERVE O PRESENTE DE MANDADO para:
6.1. O cartório judicial INTIMAR o INSS, na pessoa de seu
representante judicial, via sistema PJE.
6.2. Que o cartório judicial promova a intimação do exequente,
através de seu advogado/procurador (via DJE), para manifestação
na hipótese de apresentação de impugnação.
Cacoal/RO, 10 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7004361-04.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: EDUARDO SERGIO NOBRE ALMEIDA
Advogados do(a) AUTOR: JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO RO0003952, JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA - RO0006074
Requerido: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 24.300,00
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado,
para manifestar-se sobre a contestação apresentada pela parte
requerida, no prazo de 15 dias, e para ciência dos documentos
juntados no ID 19920495 e 19920498.
Cacoal-RO, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668
Processo N° 0005961-87.2015.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: RAFAEL LUAN RODRIGUES DA SILVA
OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: DIRCEU HENKER - RO0004592
Requerido:
RÉU:
RESIDENCIAL
NOVA
CACOAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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Advogado do(a) RÉU: EVERALDO BRAUN - RO0006266
Valor da Causa: R$ 2.211,97
Intimação
Ficam as partes, na pessoa de seus advogados, intimadas acerca
do retorno dos autos da instância superior e, para, no prazo de 5
(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sendo que ao final
do prazo os autos serão arquivados.
Cacoal, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7001656-33.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: RAFAEL PAES DE BARROS
Endereço: Avenida Porto Velho, 3701, Casa, Jardim Clodoaldo,
Cacoal - RO - CEP: 76963-527
Advogados do(a) AUTOR: ROSIMEIRY MARIA DE LIMA RO0002504, MIGUEL ANTONIO PAES DE BARROS FILHO RO0007046
Requerido: Nome: UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA
Endereço: Avenida Castelo Branco, 16.999, UNOPAR, Santo
Antônio, Cacoal - RO - CEP: 76967-247
Advogado do(a) RÉU: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA MG0109730
Valor da Causa: R$ 283,32
Sentença
Vistos, etc...
RAFAEL PAES DE BARROS, brasileiro, solteiro, auxiliar de
serviços administrativos, CPF – 001.078.132-38, residente na Av.
Porto Velho – 3701, Jardim Clodoaldo, Cacoal, por intermédio de
advogados regularmente habilitados, ingressou em juízo com
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO contra
UNOPAR - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ – 75.234.583/0001-14,
com sede na Av. Castelo Branco, 16.999, Bairro Santo Antônio
– Cacoal, expondo em resumo que matriculou-se na instituição
requerida para cursar História e, em razão de crises financeiras e
dificuldades momentâneas, teve que trancar a matrícula, deixando
vencida e sem pagar a parcela referente ao mês de setembro de
2014. Narra que o débito foi encaminhado ao SPC/SERASA e
que, posteriormente, tentou por várias vezes pagar o débito sem
sucesso, daí porque, objetiva via judicial, resolver a questão do
débito, propondo-se ao pagamento da quantia de R$ 283,32.
Apresentou com a inicial o pagamento da quantia de R$ 283,32 em
27.11.2017.
Foi concedida tutela de urgência para exclusão do nome do autor
dos cadastros de maus pagadores.
Regularmente citado o requerido se manifestou, enfatizando não
ter havido qualquer irregularidade na cobrança do débito ou na
inclusão do nome do autor nos cadastros de maus pagadores e,
que nunca impediu ou criou embaraços para o recebimento do
débito, mas que, na realidade, o autor busca confundir para obter
vantagem da situação, o que não deve ser acolhido pelo juízo,
postando-se pela rejeição do pedido.
É o relatório.
Decido.
Versam os presentes autos sobre AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
proposta por RAFAEL PAES DE BARROS contra UNOPAR UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA.
O artigo 335 do Código Civil preceitua:
“A consignação tem lugar:
I – Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o
pagamento, ou dar quitação na devida forma.
(…)
III – Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado
ausente ou residir em local incerto ou de acesso perigoso ou difícil.
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Define o artigo 336 do estatuto civil que para que a consignação
tenha força de pagamento será mister que estejam presentes todos
os requisitos indispensáveis à validade de um pagamento.
Nossa legislação processual, nos artigos 539 e seguintes, disciplina
a forma de concretização da consignação em pagamento.
O autor efetivou matrícula na instituição requerida, objetivando
realizar o curso de História, fato reconhecido expressamente na
inicial e, por situações conjunturais e acentuada crise financeira,
não pagou a parcela vencida em 15.09.2014, no valor de R$ 369,00.
Como não tinha condições de pagar o débito e prosseguir no
curso, requereu o trancamento da matrícula decorrente do contrato
0000000133610905.
O débito vencido em 15.09.2014 era de R$ 369,00 e este montante
foi levado a registro nos cadastros de maus pagadores, SPC/
SERASA.
A inclusão do nome do autor nos cadastros de maus pagadores é,
portanto, legítima, regular e legal, pois a instituição requerida atuou
em exercício regular de direito.
Mesmo depois, o autor teve inúmeras oportunidades para promover
o pagamento da dívida, até com desconto, como demonstram
os documentos juntados aos autos e não se movimentou para
solucionar o problema.
Como bem destacou o requerido, o autor busca obter vantagem
indevida, pois passados três anos, pretende pagar o débito por
valor inferior aquele original, ignorando ainda, correções e juros.
O requerido poderia perfeitamente ser localizado para que fosse
realizado o pagamento, até porque, possui inúmeras unidades no
Estado e inexiste qualquer prova de que estas tentativas tenham
existido.
O que aflorou inconteste é que o autor não se aproveitou das
oportunidades para pagamento com desconto que lhes foram
ofertadas, que tinham prazo definido, após o que, retornaram ao
débito original.
O autor foi intimado por este juízo a complementar o débito e nada
fez neste sentido.
Não havendo negativa do requerido em receber o débito, não tendo
sido o depósito realizado corretamente, a ação deve ser julgada
improcedente.
Isto posto e por tudo mais que dos autos constam, julgo com
fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
TOTALMENTE IMPROCEDENTE a AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO ajuizada por RAFAEL PAES DE BARROS
contra UNOPAR - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO
LTDA, revogando expressamente a tutela concedida.
Determino a expedição de alvará de levantamento da quantia
depositada incorretamente em favor do autor.
Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
de advogado que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), levando-se
em conta os critérios estabelecidos pelo artigo 85 § 2º do Código
de Processo Civil.
Publique-se e intime-se via DJE.
Cacoal/RO, 25 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 34431668 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA
CONHECIMENTO DE TERCEIROS
Processo: 7003272-77.2017.8.22.0007
Tipo de ação: [Tutela e Curatela]
Parte autora: CREUZA PEREIRA MENDES
Advogado: Advogado(s) do reclamante: JOSE NAX DE GOIS
JUNIOR
Parte requerida:
FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO de eventuais terceiros e interessados,
de que foi decretada a INTERDIÇÃO de: MARCIO PEREIRA
MENDES, brasileiro, solteiro, CPF n. 694.054.092-04, nascido
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em 17/08/1982, na cidade de Cacoal/RO, filho de José Mendes
e Creuza Pereira Mendes, residente e domiciliado na Rua Ijad
Did, 2973, Bairro Brizon, Cacoal/RO, declarando-o absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma
do art. 3º, inciso II, do Código Civil, nomeando-lhe como curadora
CREUZA PEREIRA MENDES, brasileira, casada, RG 120577, CPF
n. 698.416.832-53, residente e domiciliada na Rua Ijad Did, 2973,
Bairro Brizon, Cacoal/RO, que o(a) representará, em todos os atos
da vida civil, perante a quaisquer órgãos que se fizerem necessários.
Tudo em conformidade com a r. Sentença prolatada nos autos,
pelo MM. Juiz Mário José Milani e Silva, a seguir transcrita na sua
parte dispositiva: “Isto posto, com fulcro no art. 487, I do Código de
Processo Civil, julgo PROCEDENTE a ação e AÇÃO e DECRETO
A INTERDIÇÃO de MARCIO PEREIRA MENDES pelo prazo de 2
(dois) anos a contar desta data, declarando-o incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 3º , II do Código
Civil e, de acordo com o art. 1.775 do mesmo estatuto, nomeiolhe como curadora sua genitora, CREUZA PEREIRA MENDES,
Expeça-se termo de curatela em favor da genitora do interditando,
CREUZA PEREIRA MENDES. Em obediência ao art. 755, § 3º a
sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais
e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no
sítio do tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de
Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1
(uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10
(dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador,
a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a
interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.
Isento de custas por ser beneficiário da justiça gratuita. Serve o
presente como mandado de intimação através do PJE. Cacoal/RO,
22 de maio de 2018. Mário José Milani e Silva Juiz de Direito.”
Cacoal-RO, 4 de julho de 2018
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7007657-34.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JUAREZ DE FREITAS
Advogados do(a) AUTOR: EBER COLONI MEIRA DA SILVA RO0004046, ROSANA FERREIRA PONTES - RO6730, FELIPE
WENDT - RO0004590
RÉU: OI MOVEL S.A
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Trata-se de ação ajuizada por JUAREZ DE FREITAS em desfavor
de OI MÓVEL S/A.
Aduz o autor que teria se deparado com cobrança que entende
indevida ante a não contratação da quantia que lhe foi cobrada.
Afirma não ter qualquer débito que pudesse incluir seu nome nos
cadastros de proteção ao crédito mas mesmo assim se deparou
com a negativação.
Pugna por liminar para retirar seu nome dos cadastros de maus
pagadores e inversão do ônus da prova, assim como a gratuidade
judiciária.
Vieram-me concluso para apreciação.
É o relatório. Decido.
Em analise ao pedido e os documentos carreados junto a exordial,
conclui-se que o (a) autor vem sofrendo um dano real, diante da
restrição.
Sabe-se, de antemão, as consequências advindas de uma
negativação, junto ao mercado de negociações, causando restrição
ao crédito.
Eis, aqui, um caso excepcional para concessão da tutela em
questão, sem a formação da angularização processual, pois a
carga de probabilidade se mostra suficiente para me convencer da
verossimilhança da alegação.
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Além disso, presente se encontra o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, requisitos imprescindíveis apresentados
no artigo 300, do Código de Processo Civil/15.
Resta salientar que o perigo da irreversibilidade (§ 2º, artigo 300,
CPC), como circunstância impeditiva da tutela antecipatória,
inexiste, no presente caso, face a grandeza do poder geral de
cautela deste Juízo, que a qualquer tempo poderá determinar,
antes da prestação jurisdicional definitiva, o retorno ao status quo
ante.
Presentes os pressupostos necessários, com fundamento no artigo
300, do Código de Processo Civil/15, CONCEDO A TUTELA DE
URGÊNCIA, e, consequentemente, determino que a operadora ré
proceda a imediata exclusão da negativação do nome do (a) autor
(a) dos assentos das referidas instituições, apenas e tão somente
quanto ao lançamento atinente ao negócio jurídico objeto desta
ação, até ulterior deliberação.
Acolho a gratuidade, pois presentes seus requisitos.
Em sendo clara a existência de relação de consumo e a
hipossuficiência da autora/consumidora em face do requerido/
fornecedor, bem como em razão da verossimilhança das alegações,
defiro a inversão do ônus da prova pleiteado pela parte autora, na
forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Fixo multa diária de R$30,00 limitada a R$1.000,00 em caso de
descumprimento.
Desde já, DESIGNO audiência de tentativa de conciliação que será
realizada no dia 17/09/2018 às 08h30min na sala de audiência da
4ª Vara Cível de Cacoal, localizada na Av. Porto Velho, n. 2728,
Bairro Centro, Cacoal/RO.
Cite-se e intime-se a parte requerida.
Intime-se o autor, através de seu advogado, do teor da decisão e
para comparecimento na audiência designada.
Aguarde-se a realização da audiência.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO/CARTA-AR/CARTA
PRECATÓRIA para:
1 – INTIMAÇÃO do autor, através de seu advogado (via sistema
DJE), da presente decisão e, da audiência designada.
2 – CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida, no endereço
indicado na exordial, para comparecimento na audiência designada.
Observações e Advertências:
A) O processo tramita eletronicamente, assim, a visualização da
petição inicial, dos documentos e da decisão que determinou a
citação (art. 250, II e V, do Novo CPC) poderá ocorrer mediante
acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de Rondônia, na internet, no
seguinte endereço: www.tjro.jus.br/inicio-pje, sendo considerado
vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que
desobriga a anexação. Petições, procurações, contestação etc,
devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico.
B) Não tendo a parte requerida condições de constituir advogado, o
Estado lhe assegurará o direito através da Defensoria Pública. Para
tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente,
na sede localizada na Rua José do Patrocínio, n. 1284, Bairro
Princesa Isabel, Cacoal/RO, portando este documento.
C) Fiquem as partes cientes e advertidas de que o comparecimento
na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de
representante, por meio de procuração específica, com outorga de
poderes para negociar e transigir (§ 10° do art. 334 do CPC)). A
ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da
justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento do valor
da causa (§ 8° do art. 334 do CPC).
D) As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou
Defensores Públicos (§ 9° do art. 334 do CPC).
E) Não havendo conciliação, o prazo para contestação (de quinze
dias úteis) será contado a partir da realização da audiência.
F) A não apresentação da contestação no prazo acima referido
implicará revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados
pelo autor.
Cacoal, 26 de julho de 2018
LUÍS DELFINO CÉSAR JR
Juiz Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7006406-78.2018.8.22.0007
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Requerente: Nome: MARIA HELENA BAIMA
Endereço: Rua Flamingo, n.735, Rua projetada 4, n. 734, loteamento
Buritis, Industrial, Cacoal - RO - CEP: 76967-634
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELE DEMICIO - RO0006302
Requerido: Nome: ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua Santos Dumont, 2459, - de 2285/2286 a 2639/2640,
Novo Horizonte, Cacoal - RO - CEP: 76962-032
Advogado do(a) REQUERIDO: RUAN CARLOS GUILHERME DE
LAIA - RO9336
Valor da Causa: R$ 21.000,00
Despacho
Ante o interesse demonstrado pela parte autora, designo audiência
de conciliação para o dia 17/09/2018, às 10h30min, na sala de
audiência da 4ª Vara Cível de Cacoal, localizada na Av. Porto
Velho, n. 2728, Bairro Centro, Cacoal/RO.
Intimem-se a parte requerida na Rua Santos Dumont, 2459, - de
2285/2286 a 2639/2640, Novo Horizonte, Cacoal - RO - CEP:
76962-032
Intime-se a parte autora via DJE.
Após, aguarde-se a realização da audiência.
SERVE O PRESENTE DE CARTA-AR/MANDADO para: O cartório
judicial promover a INTIMAÇÃO da parte requerida, no endereço
acima mencionado, para comparecimento à audiência acima
designada.
Publique-se e intime-se via DJE.
Cacoal/RO, 27 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 34431668. Processo: 7007935-35.2018.8.22.0007
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Data da Distribuição: 20/07/2018 16:59:51
Requerente: P. A. B. P. e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: THALIA CELIA PENA DA SILVA
- RO0006276, MARLISE KEMPER - RO0006865
Advogados do(a) REQUERENTE: THALIA CELIA PENA DA SILVA
- RO0006276, MARLISE KEMPER - RO0006865
Requerido: M. M.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos, etc.
Defiro a gratuidade processual.
Anote-se o segredo de justiça.
A requerente solicitou, em tutela provisória, a concessão de
liminar para bloquear o veículo placa NEE7258 utilizado pelo réu
e alimentos.
Para a concessão da tutela provisória imperiosa a demonstração
da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo (tutela de urgência, NCPC 300) ou, apenas a prova
inequívoca do direito alegado.
Da narrativa da inicial não se vê demonstrados um dos requisitos
para concessão da antecipação da tutela requestada, qual seja:
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista
que o bloqueio do veículo, ao menos nesta fase de cognição
sumária, a meu sentir, se mostra gravosa, pois ao longo da
instrução processual se poderá apurar a existência dos bens em
nome do casal, bem como de ativos financeiros depositados, ou
seja, a qualquer tempo, ante o poder geral de cautela, poder-se-á
efetuar pesquisas e bloqueios em caso de negativa do réu.
Além do mais, nesta fase inicial, não se tem prova inequívoca de
que o réu estaria dilapidando os bens do casal.
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Deste modo, não restando demonstrada de maneira nítida pelo
suporte fático, em cognição sumária, a verossimilhança da alegação,
o indeferimento da medida de urgência é medida que se impõe.
Nesse sentido a Jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais Decisão que
indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência
tendente a ser determinada a imediata retirada de seu nome
dos órgãos de proteção ao crédito - Ante a inexistência de prova
inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor o
indeferimento da tutela antecipatória de urgência pretendida - Decisão
mantida Recurso desprovido.”(TJSP – 15ª Câmara de Direito Privado
– Agravo de Instrumento 2101239-57.2016.8.26.0000 – Guarulhos,
Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 01/08/16)
“Tutela provisória de urgência, em caráter antecedente” Pretendido
pela agravante que o seu nome fosse excluído dos cadastros
restritivos de crédito Documentos apresentados pela agravante
que não demonstram, de maneira nítida, a verossimilhança das
alegações, nem o perigo de dano Agravante que possui outras
pendências perante instituições bancárias e estabelecimentos
comerciais Restrição questionada que, por si só, não representa
risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação - Agravo
desprovido.” (TJSP – 23ª Câmara de Direito Privado – Agravo de
Instrumento nº. 2119015-70.2016.8.26.0000 – Campinas, Rel.
José Marcos Marrone, j. 27/07/16)
A admitir-se a tese, estar-se-ia, ainda que precariamente,
confirmando toda sua pretensão de mérito.
Já em relação aos alimentos, acolho o pedido e fixo os alimentos
provisórios a serem pagos pela parte requerida em valor
correspondente a 30% (cinquenta por cento) do salário mínimo (art.
4º da Lei 5.478/68). O estabelecimento do referido percentual leva
em consideração a escassez de informações sobre a capacidade
financeira do alimentante neste momento inicial, havendo de se
presumir, contudo, que aufere renda mensal de pelo menos um
mínimo salário mínimo, que é o quantitativo básico de remuneração
no mercado de trabalho, sendo certo, por outro lado, que as
necessidades do alimentando, para serem satisfatoriamente
supridas, demandariam cifras superiores a esse patamar (art.
1.694, § 1º, CC).
Assim, ACOLHO EM PARTE o pedido de tutela provisória
requestada.
Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e
julgamento, a ser realizada no dia 10 de setembro de 2018, às
12:00h na sala de audiência da 4ª Vara Cível de Cacoal, localizada
na Av. Porto Velho, n. 2728, Bairro Centro, Cacoal/RO.
Intime-se o requerido acima mencionado, com antecedência de
15 dias da solenidade, para comparecer à audiência, bem como
CITE-O para, não havendo acordo, responder a ação supra
identificada, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
audiência.
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (Código de
Processo Civil, artigos 344).
SIRVA-SE A PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO para o requerido, observando-se o endereço supra.
Em atenção ao disposto no art. 695, §1º, do CPC, o mandado de
citação deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial,
assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer
tempo em cartório ou pelo site do Tribunal.
Consigno ainda, que em cumprimento ao provimento nº. 003/2012CG o requerido que não tendo condições de constituir advogado, o
Estado lhe assegurará o direito através da Defensoria Pública. Para
tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente e
antes do decurso do prazo de 05 (cinco) dias, na sede Rua José do
Patrocínio, 1284 - Bairro Princesa Isabel, portando este documento
e demais que acompanham.
Oportunamente, ao Ministério Público.
Parte autora intimada por seu advogado via PJE.
Cacoal/RO, 27 de julho de 2018.
LUIS DELFINO CESAR JUNIOR
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal
4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 P
rocesso N° 7003731-45.2018.8.22.0007
Classe: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
Requerente: Nome: ENZO GABRIEL DOS SANTOS
Endereço: Rua Pioneiro João José de Freitas, 4527, Alpha Parque,
Cacoal - RO - CEP: 76965-400
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: Nome: EVERTON LUIZ DA SILVA
Endereço: Rua dos Antúrios, 122, Jardim Malta, Hortolândia - SP
- CEP: 13185-080
Advogado do(a) REQUERIDO:
Valor da Causa: R$ 3.434,40
DESPACHO
Em razão da proximidade, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO PARA O DIA 29/10/2018, as 08h00min.
A consulta via Infojud apontou novo endereço do requerido.
Expeça-se Carta Precatória para citação e intimação do requerido
no novo endereço encontrado (anexo), nos termos do despacho
inicial.
Intime-se a parte autora quanto à audiência redesignada, servindo
este despacho com mandado.
Cacoal/RO, 23 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668
Processo N° 7003812-91.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: CELIA GOMES DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN RO0002733
Requerido: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 11.448,00
Intimação DATA DE PERÍCIA
Ficam os(as) advogados(as) das partes intimados de que foi
designada perícia para o dia 23/08/2018 as 16:00 horas, pela
Médica Perita Dra. ALYNNE ALVES DE ASSIS LUCHTENBERG,
na CLÍNICA LUCHTENBERG, localizada na Avenida Porto
Velho, 3080, Cacoal-RO, Fone: (69) 3443-4779, nesta cidade
de Cacoal-RO. Conforme despacho proferido pelo Magistrado a
intimação da parte autora, quanto a data e horário da perícia, é
de responsabilidade de seu advogado, o qual deverá esclarece-la
ainda, sobre a necessidade de que leve para a perícia todos os
exames médicos realizados, advertindo-a que a falta prejudicará
a prova pericial, acarretando a demora na solução do seu pedido.
Cacoal-RO, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal
4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, CACOAL - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 344316687
Processo N° 7004434-10.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: MANOEL DUTRA
Advogado do(a) AUTOR: SUELI MARIA RODRIGUES FERRO RO0002961
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Requerido: RÉU: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665
Valor da Causa: R$ 3.375,00
INTIMAÇÃO DATA DE PERÍCIA
Ficam os(as) advogados(as) das partes intimados de que foi
designada perícia para o dia 17/08/2018 as 16:00 horas, pelo Médico
Perito Dr. Vitor Henrique Teixeira - CRM/RO 3490, que poderá
ser localizado no Hospital Samaritano, com endereço na Av. São
Paulo, 2326 – Centro – Cacoal – RO, CEP – 76963-617. Conforme
despacho proferido pelo Magistrado, a intimação da parte autora,
quanto a data e horário da perícia, é de responsabilidade de seu
advogado, o qual deverá esclarece-la ainda, sobre a necessidade
de que leve para a perícia todos os exames médicos realizados,
advertindo-a que a falta prejudicará a prova pericial, acarretando a
demora na solução do seu pedido.
Cacoal-RO, em 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal
4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, CACOAL - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 344316687
Processo N° 7004434-10.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: MANOEL DUTRA
Advogado do(a) AUTOR: SUELI MARIA RODRIGUES FERRO RO0002961
Requerido: RÉU: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665
Valor da Causa: R$ 3.375,00
INTIMAÇÃO DATA DE PERÍCIA
Ficam os(as) advogados(as) das partes intimados de que foi
designada perícia para o dia 17/08/2018 as 16:00 horas, pelo Médico
Perito Dr. Vitor Henrique Teixeira - CRM/RO 3490, que poderá
ser localizado no Hospital Samaritano, com endereço na Av. São
Paulo, 2326 – Centro – Cacoal – RO, CEP – 76963-617. Conforme
despacho proferido pelo Magistrado, a intimação da parte autora,
quanto a data e horário da perícia, é de responsabilidade de seu
advogado, o qual deverá esclarece-la ainda, sobre a necessidade
de que leve para a perícia todos os exames médicos realizados,
advertindo-a que a falta prejudicará a prova pericial, acarretando a
demora na solução do seu pedido.
Cacoal-RO, em 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal
4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668
Processo N° 7009815-96.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: SILVANA RIBEIRO DE SOUZA BARBOSA
Advogado do(a) AUTOR: GERALDO ELDES DE OLIVEIRA RO0001105
Requerido: RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 3.748,00
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado, para
requerer no prazo de 05 (cinco) dias o cumprimento de sentença,
tendo em vista o trânsito em julgado da Sentença. Decorrido o
prazo sem manifestação, o processo será arquivado.
Cacoal-RO, em 30 de julho de 2018.

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

606

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7012349-13.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: SIDNEY SANTANA DE ASSIS
Endereço: Rua Uruguai, 1200, - de 1052/1053 a 1665/1666, Nova
Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-132
Advogado do(a) AUTOR: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS RO0002736
Requerido: Nome: CLAUDINEIA LUCAS BRANDAO DE ASSIS
Endereço: Rua Presidente Bernardes, 2348, - até 2563/2564,
Industrial, Cacoal - RO - CEP: 76967-610
Advogado do(a) RÉU: DEMILSON MARTINS PIRES - RO8148
Valor da Causa: R$ 109.583,59
DESPACHO
Por necessidade de adequação de pauta, REDESIGNO a audiência
de instrução e julgamento para o dia 28/08/2018, as 11h40min.
Intimem-se as partes, através de seus advogados (via PJE).
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Cumpra com urgência.
SERVE ESTE DESPACHO COMO MANDANDO.
Cacoal/RO, 25 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7012349-13.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: SIDNEY SANTANA DE ASSIS
Endereço: Rua Uruguai, 1200, - de 1052/1053 a 1665/1666, Nova
Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-132
Advogado do(a) AUTOR: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS RO0002736
Requerido: Nome: CLAUDINEIA LUCAS BRANDAO DE ASSIS
Endereço: Rua Presidente Bernardes, 2348, - até 2563/2564,
Industrial, Cacoal - RO - CEP: 76967-610
Advogado do(a) RÉU: DEMILSON MARTINS PIRES - RO8148
Valor da Causa: R$ 109.583,59
DESPACHO
Por necessidade de adequação de pauta, REDESIGNO a audiência
de instrução e julgamento para o dia 28/08/2018, as 11h40min.
Intimem-se as partes, através de seus advogados (via PJE).
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Cumpra com urgência.
SERVE ESTE DESPACHO COMO MANDANDO.
Cacoal/RO, 25 de julho de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7005495-66.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: NATALIA SOUZA DA SILVA QUEROBINO
Advogados do(a) AUTOR: NATALIA UES CURY - RO8845,
ELENARA UES - RO6572, HOSNEY REPISO NOGUEIRA RO0006327
Requerido: RÉU: LAIO VICTOR FERREIRA GOMES e outros (3)
Valor da Causa: R$ 13.315,39
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora intimada, por intermédio do(a) advogado(a),
para manifestar-se acerca do AR negativo de id. 20132188, no
prazo de 5 dias.
Cacoal-RO, aos 30 de julho de 2018.
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COMARCA DE CEREJEIRAS
1ª VARA CÍVEL
1º Cartório
COMARCA DE CEREJEIRAS
1ª VARA
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cjs1vara@tjro.jus.br
JUIZ: Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Diretor de Cartório: Carlos Vidal de Brito
Proc.: 1000406-83.2017.8.22.0013
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo (Juizado Criminal
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:José Thiago Fernandes
Advogado:Elton David de Souza (RO 6301)
Sentença:
SENTENÇARelatório dispensado na forma da lei (art. 81, § 3º, Lei
9.099/95).O Ministério Público do Estado de Rondônia ofereceu
denúncia em desfavor de JOSÉ TIAGO FERNANDES, qualificado
nos autos, dando-o como incurso nas penas do art. 331 do Código
Penal [1º fato] e 309, caput do CTB [2º fato].Sustenta a inicial
acusatória que, no dia 07/12/2016, no período da tarde, na Oficina
Águia Motos, o denunciado desacatou a policial civil Gildete Santos
do Carmo, em razão de suas funções. É dos autos que, após ter
colidido sua motocicleta no veículo da vítima, o réu dirigiu-se até a
Oficina àguia Motos, sendo acompanhado da vítima, e que, uma
vez na oficina, o acusado disse para a vítima pagar o conserto de
sua motocicleta ?senão ela ia ver?, momento em que ela se
identificou como policial e mostrou sua carteira funcional para o
réu, e o acusado lhe disse que ela ?era uma mulherzinha a toa e
que tomasse cuidado com ele, pois não o conhecia e que era uma
policialzinha de merda?.Ainda de acordo com a inicial acusatória,
no dia 07/12/2016, no cruzamento da Av. Integração Nacional com
a Rua Colômbia, nesta cidade, o denunciado conduziu a motocicleta
HONDA TITAN 125, placa NBM 0714, em via pública, sem a devida
permissão para dirigir e sem habilitação, gerando perigo de dano.
É o necessário. DECIDO.O preceito primário do art. 331 do Código
Penal assim define a figura penal do crime de desacato:Art. 331 Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão
dela:Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.À luz do
preceptivo transcrito, leciona a mais abalizada doutrina assevera
que para a configuração do delito previsto no artigo 331 do CPB,
basta “desprezar, faltar com o respeito ou humilhar” funcionário
público, no exercício de sua função ou em razão dela.Em que pese
a discussão há algum tempo instaurada quanto à controvérsia
sobre a tipicidade penal do aludido crime de desacato, porquanto
supostamente violador da garantia de liberdade de expressão
assegurada no Pacto de São José de Costa Rica, argumento
frequentemente invocado na postulação da absolvição de réus, nos
termos do art. 397, inc. III do CPP, certo é que, em seu mais recente
julgado, o STJ pôs fim à celeuma, ao decidir não ser absoluto o
referido direito de liberdade de expressão, e, por conseguinte,
constituir, o desacato, fato típico penal.Ao propósito, transcreve-se
o emblemático julgado:HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
E DOS ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO NO ORDENAMENTO
JURÍDICO. DIREITOS HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA
COSTA RICA (PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO
QUE NÃO SE REVELA ABSOLUTO. CONTROLE DE
CONVENCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
DECISÃO
PROFERIDA PELA CORTE (IDH). ATOS EXPEDIDOS PELA
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
(CIDH). AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. TESTE
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TRIPARTITE. VETORES DE HERMENÊUTICA DOS DIREITOS
TUTELADOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PREENCHIMENTO
DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2. DO PSJCR.
SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA MARGEM DE
APRECIAÇÃO NACIONAL (MARGIN OF APPRECIATION).
INCOLUMIDADE
DO
CRIME
DE
DESACATO
PELO
ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM QUE
ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL.
INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
TÃO LOGO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT
NÃO CONHECIDO. 1. O Brasil é signatário da Convenção
Americana de Direitos Humanos (CADH), denominada Pacto de
São José da Costa Rica, sendo promulgada por intermédio do
Decreto n. 678/1992, passando, desde então, a figurar com
observância obrigatória e integral do Estado. 2. Quanto à natureza
jurídica das regras decorrentes de tratados de direitos humanos,
firmou-se o entendimento de que, ao serem incorporadas antes da
Emenda Constitucional n. 45/2004, portanto, sem a observância do
rito estabelecido pelo art. 5º, § 3º, da CRFB, exprimem status de
norma supralegal, o que, a rigor, produz efeito paralisante sobre as
demais normas que compõem o ordenamento jurídico, à exceção
da Magna Carta. Precedentes. 3. De acordo com o art. 41 do Pacto
de São José da Costa Rica, as funções da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos não ostentam caráter decisório, mas tão
somente instrutório ou cooperativo. Desta feita, depreende-se que
a CIDH não possui função jurisdicional. 4. A Corte Internacional de
Direitos Humanos (IDH), por sua vez, é uma instituição judiciária
autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, possuindo
atribuição jurisdicional e consultiva, de acordo com o art. 2º do seu
respectivo Estatuto. 5. As deliberações internacionais de direitos
humanos decorrentes dos processos de responsabilidade
internacional do Estado podem resultar em: recomendação;
decisões quase judiciais e decisão judicial. A primeira revela-se
ausente de qualquer caráter vinculante, ostentando mero caráter
“moral”, podendo resultar dos mais diversos órgãos internacionais.
Os demais institutos, porém, situam-se no âmbito do controle,
propriamente dito, da observância dos direitos humanos. 6. Com
efeito, as recomendações expedidas pela CIDH não possuem força
vinculante, mas tão somente “poder de embaraço” ou “mobilização
da vergonha”. 7. Embora a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos já tenha se pronunciado sobre o tema “leis de desacato”,
não há precedente da Corte relacionada ao crime de desacato
atrelado ao Brasil. 8. Ademais, a Corte Interamericana de Direitos
Humanos se posicionou acerca da liberdade de expressão,
rechaçando tratar-se de direito absoluto, como demonstrado no
Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de
Expressão. 9. Teste tripartite. Exige-se o preenchimento cumulativo
de específicas condições emanadas do art. 13.2. da CADH, para
que se admita eventual restrição do direito à liberdade de expressão.
Em se tratando de limitação oriunda da norma penal, soma-se a
este rol a estrita observância do princípio da legalidade. 10. Os
vetores de hermenêutica dos Direitos tutelados na CADH encontram
assento no art. 29 do Pacto de São José da Costa Rica, ao passo
que o alcance das restrições se situa no dispositivo subsequente.
Sob o prisma de ambos instrumentos de interpretação, não se
vislumbra qualquer transgressão do Direito à Liberdade de
Expressão pelo teor do art. 331 do Código Penal. 11. Norma que
incorpora o preenchimento de todos os requisitos exigidos para
que se admita a restrição ao direito de liberdade de expressão,
tendo em vista que, além ser objeto de previsão legal com acepção
precisa e clara, revela-se essencial, proporcional e idônea a
resguardar a moral pública e, por conseguinte, a própria ordem
pública. 12. A CIDH e a Corte Interamericana têm perfilhado o
entendimento de que o exercício dos direitos humanos deve ser
feito em respeito aos demais direitos, de modo que, no processo de
harmonização, o Estado desempenha um papel crucial mediante o
estabelecimento das responsabilidades ulteriores necessárias para
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alcançar tal equilíbrio exercendo o juízo de entre a liberdade de
expressão manifestada e o direito eventualmente em conflito. 13.
Controle de convencionalidade, que, na espécie, revela-se difuso,
tendo por finalidade, de acordo com a doutrina, “compatibilizar
verticalmente as normas domésticas (as espécies de leis, lato
sensu, vigentes no país) com os tratados internacionais de direitos
humanos ratificados pelo Estado e em vigor no território nacional.”
14. Para que a produção normativa doméstica possa ter validade e,
por conseguinte, eficácia, exige-se uma dupla compatibilidade
vertical material. 15. Ainda que existisse decisão da Corte (IDH)
sobre a preservação dos direitos humanos, essa circunstância, por
si só, não seria suficiente a elidir a deliberação do Brasil acerca da
aplicação de eventual julgado no seu âmbito doméstico, tudo isso
por força da soberania que é inerente ao Estado. Aplicação da
Teoria da Margem de Apreciação Nacional (margin of appreciation).
16. O desacato é especial forma de injúria, caracterizado como
uma ofensa à honra e ao prestígio dos órgãos que integram a
Administração Pública. Apontamentos da doutrina alienígena. 17.
O processo de circunspeção evolutiva da norma penal teve por fim
seu efetivo e concreto ajuste à proteção da condição de funcionário
público e, por via reflexa, em seu maior espectro, a honra lato
sensu da Administração Pública. 18. Preenchimento das condições
antevistas no art. 13.2. do Pacto de São José da Costa Rica, de
modo a acolher, de forma patente e em sua plenitude, a
incolumidade do crime de desacato pelo ordenamento jurídico
pátrio, nos termos em que entalhado no art. 331 do Código Penal.
19. Voltando-se às nuances que deram ensejo à impetração, deve
ser mantido o acórdão vergastado em sua integralidade, visto que
inaplicável o princípio da consunção tão logo quando do recebimento
da denúncia, considerando que os delitos apontados foram, primo
ictu oculi, violadores de tipos penais distintos e originários de
condutas autônomas. 20. Habeas Corpus não conhecido. (HC
379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017).Pois
bem. Ouvida em juízo, a vítima declarou que o réu, após ter
abalroado com sua motocicleta a porta traseira de seu automóvel,
caiu no chão, machucado, ao que ela perguntara-lhe se ele
precisava de socorro, recebendo como resposta que bastava pagar
o conserto de sua motocicleta no estabelecimento conhecido como
Águia Motos, nesta cidade.A vítima disse ter estranhado o
comportamento do réu naquele instante mesmo, porquanto, apesar
de machucado, ria em tom de deboche, ao que a vítima,
apresentando-se como policial civil, resolveu pedir ao réu que
apresentasse sua CNH, ocasião em que o acusado começou a lhe
dirigir impropérios, consistentes em dizer que ela não era policial
coisa nenhuma, que ela era uma mulherzinha à toa, um policialzinha
de merda, dizendo ainda que não tinha habilitação e que ninguém
iria pegar seu veículo.As ofensas foram presenciadas pela
testemunha Ademir Ribeiro, que disse, em juízo, terem sido elas
proferidas após a vítima ter apresentado ao réu sua credencial de
policial.Não bastasse, a testemunha Melquisedeques Oliveira do
Carmo, ouvida em juízo, disse ter presenciado o réu xingar a vítima
de policial de merda, policial que não valia nada e policial porcaria.
Interrogado, em juízo, o acusado negou ter desacatado a vítima,
admitindo, no entanto, ter ficado bravo e ter dito que ?não tinha
medo pelo fato da condutora ser policial e ainda disse que ela
deveria pagar pelo conserto da motocicleta dele? [Sic], o que se
observa à fl. 67 destes autos.Destarte, as declarações do réu,
somadas aos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas
em juízo, fornecem a este juízo a segurança necessária ao édito
condenatório, já que fazem concluir que o réu de fato excedeu-se
nos termos usados contra a vítima naquela ocasião, inclusive
chamando-a de policial de merda, não havendo que se falar em
atipicidade da conduta do réu, ou suficiente comprovação de
ofensas recíprocas - porquanto nada se colheu, de mais concreto,
acerca de quaisquer ofensas dirigidas pela vítima ao réu -, e
tampouco em insuficiência de provas, mormente se das declarações
do réu se denota sugestiva irritação com a abordagem da vítima
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que deflagrou o incidente. Não bastasse, contraprova incisiva não
ofertou ele, a infirmar as declarações dos demais depoentes, ou
trazer descrédito à acusação da vítima em juízo, no particular, e o
que afirmou não foi suficiente para afastar de si o crime.Assim
sendo, tem-se que o acusado ofendeu a dignidade de servidora
pública, em razão de suas funções, mediante ofensas a ela
irrogadas, e, por conseguinte, desrespeitou a administração pública
ali então representada.Ausentes quaisquer causas excludentes de
ilicitude e de culpabilidade, visto ser o réu, ao tempo da ação,
imputável, ter o potencial conhecimento da ilicitude e lhe ser
perfeitamente exigível conduta diversa.A condenação do
denunciado, pelo crime do art. 331 do Código Penal, pois, é medida
de rigor.No que toca ao crime do art. 309 do CTB, o réu é igualmente
culpado.De acordo com a redação do art. 309 do CTB, o crime de
dirigir veículo automotor, em via pública, sem permissão para dirigir
ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, não implica,
por si só, na tipicidade material da conduta, pois demanda
comprovação do perigo concreto de dano gerado. Demanda prova
de circunstância que faça afirmar que o bem jurídico efetivamente
esteve em risco.No presente caso, a materialidade está comprovada
nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, o que deixa
inequívoco que o acusado conduzia motocicleta sem permissão
para dirigir ou habilitação.As testemunhas foram unânimes em
afirmar ter o réu declarado, por ocasião do acidente, que não
possuía habilitação de condutor.O réu, por sua vez, interrogado em
juízo, declarou que não possuía CNH ou permissão para conduzir
ao tempo do sinistro.Assim sendo, a materialidade do fato esta
evidenciada, bem assim sua autoria e o efetivo perigo concreto de
prejuízo decorrente da conduta, já que o réu, conduzindo
motocicleta sem habilitação, envolveu-se, de fato, em acidente de
trânsito.Ademais, incabível a desclassificação do tipo penal para a
contravenção prevista no art. 32 da LCP, em razão de suposta
ausência de perigo concreto, diante do acidente dee trânsito
verificado.Incide na hipótese dos autos a regra do art. 69 do CPB,
concurso material de crime, já que, mediante mais de uma ação, o
réu praticou dois crimes de diversas naturezas.DISPOSITIVO.Em
face de tudo o quanto exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
trazido na denúncia, pelo que CONDENO o réu JOSÉ TIAGO
FERNANDES, já qualificado, nas sanções do art. 331 do CPB e do
309 do CTB, na forma do art. 69 do CPB.Posto isto, passo à
dosimetria da pena a ser aplicada, em estrita observância ao
disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.DOSIMETRIA.O réu
já apresentava antecedentes maculados à época do fato, conforme
se observa da condenação de fl. 80; poucos elementos se coletaram
sobre sua personalidade; seu comportamento social é ruim, visto
que responde a diversos processos criminais, tal qual dão conta as
fls. 77 e 79 da certidão de antecedentes criminais; a culpabilidade
não se revela superior à necessária à incidência dos próprios tipos
penais; os motivos dos crimes encontram-se suficientemente
esclarecidos nos autos e não interferem no cálculo das respectivas
penas; as circunstâncias dos ilícitos encontram-se relatadas e
foram já consideradas quando da análise de suas materialidade e
autoria delitivas respectivas; as suas consequências não foram tão
significativas; e aqui não há que se falar em comportamento da
vítima.Assim sendo, porque desfavoráveis algumas das
circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 07 (sete) meses e 15
(quinze) dias de detenção, pela infração do art. 331 do Código
Penal, e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela
violação do art. 309 do CTB.Na segunda fase do método trifásico,
verifico presente a agravante da reincidência, fl. 80, e a atenuante
da cinfissão quanto ao segundo crime, razão pela qual agravo em
1/6 (um sexto) a pena cominada para o primeiro crime, fixando-a
agora em 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção; e
mantendo a reprimenta já cominada do segundo crime, diante do
concurso entre agravante e atenuante que se compensam.Em sua
última fase, vejo não concorrer qualquer causa especial de aumento
ou diminuição de pena, mantendo inalteradas as penas fixadas.Em
razão do concurso material de crime, aplico ao réu pena única
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consistente em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 6 (seis) dias de
detenção.Decreto, ainda, a suspensão do direito do réu de dirigir
veículo automotor, ou de obter permissão ou habilitação para
conduzir, pelo prazo de 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias (art.
292 c/c 293, CTB).A pena deve ser cumprida em regime aberto.
Deixo de conceder ao réu o benefício da substituição da pena,
previsto no art. 44, do CP, não apenas em razão de sua reincidência,
fl. 80, mas também porque regime inicial mais brando e benéfico
lhe fora dedicado para o início do cumprimento de pena.
DISPOSIÇÕES FINAIS.Poderá o réu recorrer da decisão em
liberdade, se preso por outro crime não estiver, já que ausentes
motivos suficientes a sua prisão, e o regime fixado tal não
recomenda.Com fundamento no art. 5º, inc. IV da Lei Estadual nº
3.896/2016, e tendo em vista o que consta dos autos, isento os
réus do pagamento das custas processuais.Após o trânsito em
julgado desta sentença, adotem-se as seguintes providências: a)
lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se ao
Tribunal Regional Eleitoral o teor da presente condenação, para
fins do disposto no art. 15, III da Constituição da República; c)
expeça-se a guia de execução criminal, para o encaminhamento do
réu ao juízo das Execuções Penais.Publique-se, registre-se, intimese e cumpra-se.Cerejeiras-RO, terça-feira, 24 de julho de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0003375-93.2014.8.22.0013
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Auto Posto Tarumã Ltda
Advogado:Wagner Aparecido Borges (OAB/RO 3089)
Requerido:Jdr Construtora Ltda Me
Advogado:Ronaldo Patrício dos Reis (RO 4366)
Sentença:
SENTENÇAI. RELATÓRIO.AUTO POSTO TARUMÃ LTDA propôs
ação de cobrança em desfavor de JDR CONSTRUTORA LTDA
ME, ambas já qualificadas, alegando, em síntese, ser credora
da ré na quantia de R$ 37.330,91 (trinta e sete mil trezentos e
trinta reais e noventa e um centavos), oriunda de venda, à ré, de
produtos de sua atividade. Requer que a ré seja condenada ao
pagamento do valor supracitado, bem como no pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
Juntou documentos às fls. 11/77.Citada por edital à fl. 154, a ré
deixou de apresentar contestação, conforme certidão de fl. 157.
Nomeado curador especial à ré, que apresentou contestação às fls.
187/194.É o relatório. DECIDO.II. FUNDAMENTAÇÃO.O processo
comporta julgamento antecipado da lide, haja vista que depende
apenas da análise da prova documental, já nos autos, conforme
preceitua o artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo
Civil.Não há preliminares ou questões prejudiciais para serem
abordadas; assim, passo a analisar o mérito, que denuncia que
o pedido é procedente.Os documentos firmados pelos prepostos
da ré demonstram inequivocamente a relação jurídica obrigacional,
oriunda de títulos escritos, contendo quantias certas, firmados pela
devedora.Não obstante o teor da bem lançada defesa da curadoria
da requerida, entendo que as tais razões, máxime no que diz
com suposto inadimplemento do ente público contratante, não
rechaçam a conclusão de que as mercadorias foram efetivamente
entregues à requerida, o que atrai causa legítima à divida/
obrigação, e justifica a cobrança, inclusive diante da assinatura
nos documentos escritos.Os documentos carreados aos autos,
às fls. 22/77, corroboram as assertivas trazidas na inicial, acerca
da obrigação pecuniária assumida pela ré citada, oriunda de
aquisição de produtos comercializados pela requerente, já que se
consubstanciam em requisições e cupons fiscais que se referem ao
valor da transação e da dívida originária.Eventual inadimplemento
do ente púbico tomador dos serviços que pretendia, a ré, executar
mediante os produtos adquiridos da requerente, não infirma a
obrigação, derivada de autônomo e bilateral contrato firmado entre
autora e ré.Assim, torna-se certa a existência do débito indicado
pela autora, tendo a ré como devedora, o que traz a procedência
do pedido.III. DISPOSITIVO.Em face do quanto exposto,
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JULGO PROCEDENTE o pedido inicial desta ação de cobrança
proposta por AUTO POSTO TARUMÃ LTDA em face de JDR
CONSTRUTORA LTDA ME, para, mantendo a liminar de fls. 83/86,
condenar a ré a pagar à requerente o valor de R$ 37.330,91 (trinta
e sete mil trezentos e trinta reais e noventa e um centavos), com
incidência de correção monetária a partir da data do ajuizamento
da ação (eis que já atualizado pela autora quando do ajuizamento
da inicial), segundo índice oficial do TJ/RO (OTN/BTN/TR/INPC,
de acordo com as suas respectivas datas de incidência), e de juros
moratórios simples de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da
data da citação, porquanto já atualizado e corrigido pela autora
quando do ajuizamento da inicial.Condeno ainda a requerida ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios
de sucumbência, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do NCPC. Assim
resolvo o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro
no art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil.Após o trânsito
em julgado, a requerida deverá efetuar o pagamento do valor da
condenação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% (dez
por cento). Decorrido o prazo, pleiteie a autora o que entender de
direito, sob pena de arquivamento, o que desde já determino, em
caso de inércia.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CerejeirasRO, terça-feira, 24 de julho de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos
Santos Juiz de Direito
Proc.: 0001400-36.2014.8.22.0013
Ação:Embargos à Execução
Embargante:Alcir Umberto Santin
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Marianne A.
e Vieira de Freitas Pereira.. (RO 3046), Márcio Henrique da Silva
Mezzomo (RO 5836), Kelly Mezzomo Crisóstomo Costa (OAB/RO
3551)
Embargado:Coodetec Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola
Advogado:Cláudia Uliana Orlando (PR 35.818), Dirce Inês Finkler
de Camargo (PR 33.799)
Sentença:
SENTENÇAI-RELATÓRIO.Cuidam os autos de embargos à
execução opostos por ALCIR UMBERTO SANTIN em desfavor de
COODETEC – COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA
AGRÍCOLA, ambos já devidamente qualificados, arguindo, em
preliminar, ausência de representação processual, decorrente do
uso de procuração judicial, outorgado pela exequente, com prazo
de validade expirado; a ausência de outorga uxória, porquanto a
esposa do executado/embargante não teria anuído ao oferecimento
do imóvel em garantia. No mérito, diz, em apertada síntese, ser
nula a execução, já que a mora do executado/embargante teria
sido causada pela cobrança indevida de encargos contratuais
abusivos no período da normalidade contratual, além de alegar
pagamento parcial do débito e a nulidade da cláusula 9ª, por
estabelecer multa contratual em patamar superior a 10% (dez por
cento) do valor contratado.Juntou mandato e documentos às fls.
13/68.Certificada a tempestividade dos embargos, fl. 69.Embargos
recebidos, fl. 70.Manifestação da embargada, fls. 80/88.Trouxe
documentos aos autos, fls. 89/121.Feito saneado, fl. 188.Alegações
finais da embargada, 334/345.O embargante insiste na oitiva de
testemunhas por carta precatória, fl. 346.Certidão esclarecendo
não ter havido a distribuição das cartas precatórias com vistas à
oitiva dos depoimentos testemunhais em que insiste a parte
embargante, fl. 348.É o relatório. DECIDO.II- FUNDAMENTAÇÃO.
Antes de passar ao exame do mérito, cumpre apreciar as
preliminares irregularidade da representação processual da
exequente/embargada, e a ausência de outorga uxória quanto ao
bem dado em garantia pelo executado/embargante.Pois bem. A
exequente/embargada regularizou sua representação processual à
fl. 79 dos autos executivos em apenso, autos nº 000210738.2013.8.22.0013, mediante a juntada de procuração judicial,
desta vez sem ser a termo. A este processo, acessírio àquele,
aproveita aquele instrumento de mandato, não havendo de se falar
em excesso de formalidade atinente a exigência de nova

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

regularização também neste feito, a esta altura.Já no que toca à
ausência de outorga uxória necessária ao oferecimento do bem
imóvel em garantia, melhor sorte assiste ao executado/embargante,
porquanto embora sua esposa, a Sra. Cleonice Mollinet Santin,
tenha assinado o termo de confissão de dívida às fls. 25/27 dos
autos executivos em anexo, fê-lo na condição de mera testemunha,
sem, contudo, expressar o seu consentimento.Ao propósito, o
Enunciado 332 da Súmula do STJ assim dispõe:A fiança prestada
sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da
garantia. E a jurisprudência orienta:CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA
QUANTO AOS TERMOS DA FIANÇA PRESTADA POR CÔNJUGE.
ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO NA
QUALIDADE
DE
TESTEMUNHA
INSTRUMENTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A OUTORGA UXÓRIA.
SÚMULA 332/STJ. 1. A assinatura das testemunhas instrumentárias
somente expressa a regularidade formal do instrumento particular,
mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio
jurídico. 2. A fiança deve ser interpretada restritivamente, de
maneira que sempre estará limitada aos encargos expressa e
inequivocamente assumidos pelo fiador. 3. Quando há incerteza a
respeito de algum aspecto essencial do pacto fidejussório, como a
outorga marital, não é possível proclamar a validade da garantia.
Súmula 332/STJ. 4. A ausência do necessário consentimento do
cônjuge para a prestação de fiança somente poderá ser suprida se
for realizada por escrito, por meio de instrumento público ou
particular autenticado. A assinatura do cônjuge, na qualidade de
mera testemunha instrumental do contrato de locação, não é capaz
de suprir essa exigência. 5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1185982/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011).Logo, deve ser
reputada inválida a garantia oferecida no termo de confissão de
dívida dos autos executivos em apenso, consubstanciada no Lote
Rural nº 11, Gleba 24, Gleba Santa Cruz, no Município de
Corumbiara/RO.O acolhimento de tal “questão preliminar”, contudo,
não tem o condão de extinguir a execução, senão apenas influenciar
no tratamento a ser dispensado ao referido imóvel, para fins de
penhora.Desta feita, sem mais questões preliminares a apreciar,
passo ao exame do mérito, que denuncia serem apenas
parcialmente procedentes os embargos.Tratando-se de execução
lastreada em termo de confissão de dívida, título executivo que, em
razão de sua própria natureza – diferentemente do que ocorre com
os contratos e cédulas de produto rural – não consigna
expressamente os eventuais encargos relativos ao período de
normalidade, e tendo o embargante alegado ser nula a execução
embargada, porquanto sua mora teria sido causada, precipuamente,
pela cobrança de encargos indevidos no referido período de
normalidade, cumpria exclusivamente ao embargante provar os
supostos fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito de
crédito da embargada, nos termos do art. 373, II do NCPC, mutatis
mutandis, o que não fez, não obstante lhe tenha sido franqueada
suficiente oportunidade para tanto.O mesmo entendimento se
aplica no que concerne à alegação de pagamento parcial do débito
exequendo pelo embargante, que, apesar de ter sido aduzida, não
foi provada no processo, em que pese terem sido oportunizados ao
embargante todos os meios de fazê-lo.Não obstante tenha o
embargante arrolado testemunhas e pleiteado sua oitiva em juízo
mediante a expedição de diversas cartas precatórias, as quais
foram devidamente expedidas, o embargante não promoveu o
cumprimento de nenhuma das depracatas, de maneira que suas
testemunhas somente não puderam ser ouvidas em juízo em razão
de sua própria desídia. Preclusa a oportunidade, pois, uma vez
considerada a regra estampada no art. 261 do NCPC, que assim
dispõe:Art. 261. Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para
cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à
natureza da diligência.§ 1º As partes deverão ser intimadas pelo
juiz do ato de expedição da carta.§ 2º Expedida a carta, as partes
acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo
destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação.§
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3º A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará
para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido.Ao propósito
a doutrina leciona: “O prazo fixado pelo juiz para o cumprimento
das cartas é um prazo destinado para as partes. Não se trata
obviamente de prazo fixado para o juízo deprecado. O prazo judicial
deve ser dimensionado atendendo à facilidade das comunicações
e à natureza da diligência. O prazo fixado serve igualmente para
que a parte que requereu a expedição da carta providencie a
antecipação das despesas a ela inerentes. Não o fazendo, é lícito
ao órgão jurisdicional entender que a parte desistiu da providência
solicitada (STJ, 3ª Turma, Edcl no Resp 295.129/GO, Rel. Min.
Castro Filho, j. 13.09.2001, DJ 25.09.2001). Antes de entendê-lo,
porém, deve consultar a parte a respeito (dever de consulta judicial,
art. 6º, CPC). (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de
Processo Civil Comentado. São Paulo: RT. p. 283).No caso dos
autos, a parte embargante foi instada – diversas vezes – a promover
a distribuição e pagamento das custas relativas às cartas
precatórias expedidas, bem ainda a declinar nos autos o endereço
de uma de suas testemunhas, providência esta que segundo a
embargante cumpriria à parte embargada, o que viola a regular
distribuição do ônus da prova, e, inclusive, a própria lógica dos
interesses das partes em litígio.É dizer: o embargante deveria ter
promovido o regular cumprimento das cartas precatórias expedidas,
o que importa na sua distribuição e no recolhimento das respectivas
custas, o que não fez, conforme dá conta a certidão de fl. 348, do
que se conclui não ter o executado/embargante provado os
supostos fatos extintivos e modificativos do direito da exequente/
embargante, a saber: a suposta cobrança de encargos abusivos no
período da normalidade contratual e o suposto pagamento parcial
do débito exequendo.Não bastasse, diante de sua natureza, certo
é que o pagamento prova-se sobretudo mediante recibo, prova
documental não ofertada pelo embargante.Razão assiste ao
executado no que atine à multa contratual por inadimplemento, que
fixada contratualmente em 20% (vinte por cento) sobre o total da
dívida, deve, efetivamente, ser reduzida ao patamar de 10% (dez
por cento), fixado este equitativamente pelo juízo em razão de sua
manifesta excessividade, considerada a natureza e a finalidade do
negócio jurídico, tudo nos termos dos arts. 411 a 413 do CCB, que
assim preveem:Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para
o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula
determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena
cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.
Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode
exceder o da obrigação principal.Art. 413. A penalidade deve ser
reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver
sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a
finalidade do negócio.Desta feita, em que pese o embargante não
ter logrado êxito quanto a demonstrar a nulidade da execução,
decorrente de suposta mora por culpa da embargada, e embora
não tenha o embargante comprovado um qualquer pagamento
parcial do débito exequendo, devem os presentes embargos serem
julgados parcialmente procedentes, para os específicos propósito
de se declarar a nulidade da oitava cláusula contratual do termo de
confissão de dívida de fls. 25/27 dos autos executivos em apenso,
em razão da ausência de outorga uxória, e para reduzir, ao patamar
de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida, a multa
contratual por inadimplemento, revisando-se, assim, a cláusula
nona daquele mesmo contrato.III- DISPOSITIVO.À vista de todo o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS
EMBARGOS À EXECUÇÃO de fls. 03/12-v, pelo que: 1) DECLARO
A NULIDADE DA OITAVA CLÁUSULA CONTRATUAL, do contrato
de fls. 25/27 dos autos executivos em apenso, em razão da
ausência de outorga uxória no oferecimento de bem imóvel em
garantia do débito; 2) FIXO EQUITATIVAMENTE, no percentual de
10% (dez por cento) do valor da obrigação, a multa por
inadimplmento contratual prevista na cláusula nona do mesmo
contrato de fls. 25/27 dos autos executivos em anexo, o que faço
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em razão de sua manifesta excessividade, considerada a natureza
e a finalidade do negócio jurídico.Condeno o embargante em
custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência,
estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito
econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC, porquanto
a embargada sucumbiu em parte mínima do pedido, nos termos do
art. 86. p. único do NCPC.Resolvo este processo com análise do
mérito, de acordo com o art. 487, I do NCPC.Traslade-se cópia
desta sentença aos autos da ação executiva em apenso (000210738.2013.8.22.0013)Expeça-se o necessário.P.R.I.Transitada em
julgado, arquivem-se os autos.Cerejeiras-RO, segunda-feira, 23 de
julho de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000596-34.2015.8.22.0013
Ação:Monitória
Requerente:Banco do Brasil S/a
Advogado:Louise Rainer Pereira Gionédis (PR 8123), Maria Amélia
Cassiana Mastrorosa ( OAB/PR 27.109), Maria Heloisa Bisca
Bernardi (RO 5758), Rafael Sganzerla Durand (SP 211.648)
Requerido:Transleite Comércio e Transporte Ltda., Alexandre
Roberto Campagnolli, Solangila Aparecida Modesto de Oliveira
Despacho:
DESPACHOEm que pese o teor da petição de fl. 224 e ss., após
análise dos autos dos embargos de terceiro, verifico que não houve
a concessão da antecipação de tutela pretendida pela embargante
- para suspensão da restrição judicial imposta ao veículo nos
presentes autos -, uma vez que a mesma não fez prova suficiente
de que, ao tempo da constrição judicial, de fato já era a proprietária
do bem móvel.Assim, indefiro o requerimento, pelo que determino o
regular trâmite dos autos, inclusive no que diz respeito a realização
das hastas públicas já designadas.Intimem-se as partes acerca da
presente.No mais, cumpra-se as determinações já impostas.Só
então, venham-me conclusos.Cerejeiras-RO, quarta-feira, 25 de
julho de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Carlos Vidal de Brito
Escrivão Judicial

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório
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.: 0001090-93.2015.8.22.0013
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:M. F. A. de P.
Advogado:Rafaela Geiciani Messias (RO 4656), Shara Eugênio de
Souza Silva (OAB/RO 3754)
Requerido:M. S. V. A. E. de R.
Advogado:Luiza Celeste Valente Aguiar (OAB/RO 863), Toyoo
Watanabe Júnior (RO 5728)
Edital - Publicar:
INTIMAÇÃO
Ficam as partes INTIMADAS, por via de seu(s) procurador(es),
para se manifestarem a respeito da audiência, para oitiva da
testemunha: Juliana de Oliveira, nos autos da Carta Precatória n.º
7020028-48.2018.8.22.0001, que será realizada no dia 21/08/2018,
às 10hrs, na Comarca de Porto Velho/RO.
Cerejeiras, 30 de julho de 2018.
Arrisson Dener de Souza Moro
Diretor de Cartório
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Proc.: 0000609-28.2018.8.22.0013
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:Delegacia de Polícia Civil
Flagranteado:Júnior Márcio de Almeida
Decisão:
DECISÃOA peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público,
preenche os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, e não está
contaminada por qualquer ocorrência que possa ensejar rejeição,
conforme disposto no artigo 395 do mesmo dispositivo legal.O
acusado está devidamente qualificado e, pelo que se depreende
dos fatos narrados pelo Ministério Público, a conduta descrita é
adequada ao tipo penal consignado, além do que, a denúncia está
acompanhada de elementos indiciários que consubstanciam a
justa causa suficiente para a ação penal e, por ora, não vislumbro
nenhuma causa extintiva de punibilidade.Assim, presentes os
pressupostos imprescindíveis para o exercício da ação penal,
RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos legais.Cite o acusado
para que compareça a este Juízo à audiência para oferta da
proposta de suspensão condicional do processo que designo para
o dia 23/08/2018 às 10h40min. Caso não aceite deverá responder
à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser
indagado, no ato, se possui defensor constituído. Declarando o réu
não ter defensor, nem condições financeiras para constituí-lo, fica
nomeada a Defensoria Pública para atuar em sua defesa, devendo
o processo, após a citação do mesmo, ser encaminhado para a
Defensoria PúblicaNa 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.Expeça-se o necessário.Serve a
presente de carta/mandado/ofícioCerejeiras-RO, segunda-feira, 30
de julho de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 1001234-79.2017.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Rogério da Rocha
Advogado:Wagner Aparecido Borges (OAB/RO 3089)
Sentença:
ROGÉRIO DA ROCHA, devidamente qualificado nos autos de
execução de pena, foi condenado à pena de 03 (três) meses de
detenção, pela prática dos delitos tipificados no artigo 129, § 9º,
do Código Penal, com as formalidades da Lei n. 11.340/2006.O
reeducando foi cientificado das condições de seu regime no
dia 26 de janeiro de 2018. Analisando os autos, verifica-se que
o reeducando deixou de comparecer bimestralmente em uma
ocasião, o que fora certificado (fl. 39). Instado, o Ministério Público
pugnou pela instauração de PAD (fl. 40). O reeducando através
de seu advogado apresentou justificativa dizendo que esqueceu
de comparecer no tempo devido e compareceu em juízo no dia
15/05/2018. Acrescentou, ainda, que houve o cumprimento da
pena, pugnando pela extinção da punibilidade. É o relatório. Decido.
Em que pese o reeducando ter esquecido de comparecer no mês
de março/2018 em juízo, verifica-se que compareceu no mês de
maio/2018, cumprindo a condição estabelecida, dessa forma
ACOLHO a justificativa apresentada. Dessa forma, considerando
o quantum da pena em que o reeducando foi condenado, observase que o reeducando cumpriu in totum a pena aplicada, assim a
extinção da punibilidade é medida que se impõe ao caso. Pelo
exposto, declaro cumprida a pena imposta ao reeducando e julgo
extinta a punibilidade de ROGÉRIO DA ROCHA, nos termos do art.
66, II, da Lei de Execuções Penais. Cientifique o Ministério Público
e intime-se a defesa. Comuniquem-se as autoridades informadas
para fiscalização. P.R.I. Transitada em julgado, procedidas as
baixas, anotações e comunicações eventualmente necessárias,
arquivem-se.Serve a presente de carta/mandado/ofício. CerejeirasRO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Fabrízio Amorim de
Menezes Juiz de Direito
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Proc.: 0000202-66.2011.8.22.0013
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Município de Cerejeiras - RO
Advogado:Gustavo Alves Almeida Ferreira (RO 6969)
Executado:Marily Maria Schmitz Weidlich
Advogado:Não Informado ( xx)
Despacho:
Despacho Intime-se o exequente para informar o endereço
atualizado da executada, pois conforme certidão do Oficial de
Justiça de fl. 120, a mesma encontra-se residindo no Estado do
Paraná. Prazo: 20 (vinte) dias. Expeça-se o necessário. Serve a
presente de carta/mandado/ofício. Cerejeiras-RO, segunda-feira,
30 de julho de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0000647-40.2018.8.22.0013
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Claudio Flausino Pereira
Despacho:
DESPACHOCumpra-se o ato deprecado, expedindo-se o
necessário.Intime-se. Serve cópia do presente como mandado de
intimação, juntamente com cópia da deprecata. Com o retorno do
mandado, sendo negativo e não havendo informações adicionais,
devolva-se à origem com as homenagens de estilo.Havendo
informação sobre novo endereço, remeta-se a deprecata em
caráter itinerante, informando o juízo deprecante. Cumpra-se.
Expeça-se o necessário. Cerejeiras-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0003399-24.2014.8.22.0013
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis
Advogado:Igor Aragão Couto ( 1950454)
Executado:Brutti & Mendes Importação e Exportação Ltda - ME,
Francisco Aldemar Brutti
Despacho:
Despacho Expeça-se o necessário para citação do executado no
endereço declinado à fl. 72. Cerejeiras-RO, segunda-feira, 30 de
julho de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0003403-66.2011.8.22.0013
Ação:Execução Fiscal
Exequente:União Federal
Advogado:Theodorico Gomes Portela Nejo ( 11499)
Executado:Corrêa & Corrêa Ltda.
Advogado:Não Informado ( xx)
Decisão:
DECISÃODefiro o pedido retro (fl. 61). 1. Nos termos do art. 40,
caput, da Lei 6.830/80, suspendo o feito pelo prazo de um ano. 2.
Transcorrido o prazo, vistas à Fazenda Pública para manifestar-se,
em cinco dias, em termos de prosseguimento do feito, indicando
bem penhorável. 3. Não serão aceitos novos pedidos de suspensão.
4. Não o fazendo, arquive-se provisoriamente, conforme art. 40,
§2º da Lei 6.830/80. 5. Após, nova vista para a Fazenda Pública
manifestar-se quanto à prescrição.Intimem-se. Cerejeiras-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
Proc.: 0001334-22.2015.8.22.0013
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Luiz Carlos Dias do Amaral
Advogado:Wagner Aparecido Borges (OAB/RO 3089)
Requerido:Telefônica Brasil S. A.
Advogado:Leonardo Guimarães Bressan Silva (OAB/RO 1583),
Daniel França Silva (DF 24214)
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Sentença:
SENTENÇA Trata-se de ação de repetição de indébito c/c
indenização por danos morais ajuizada por LUIZ CARLOS DIAS DO
AMARAL em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.Às fls. 199-199v
consta acordo entabulado entre as partes para homologação.É o
breve relatório. DECIDO. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO
para que surta seus jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO A
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com espeque no art. 487, inciso III, alínea
“b”, dispensado o prazo recursal, resolvida a controvérsia.Ressalte
que o procedimento de cognição foi concluído com a prestação
jurisdicional (sentença). Ao contador judicial para atualização do
valor das custas processuais a serem pagas. Após, intime-se o
requerio para comprovar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de inscrição em dívida ativa, decorrido o prazo, proceda-se
a inscrição em dívida ativa. Sentença transita em julgado nesta data,
por força do art. 1.000, parágrafo único do CPC. P.R.I.C. Serve a
presente de carta/mandado/ofício. Cerejeiras-RO, segunda-feira, 30
de julho de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0003225-15.2014.8.22.0013
Ação:Ação Civil de Improbidade Administrativa
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Natã Silva Amorim
Advogado:Gilvan Rocha Filho (RO 2650)
Despacho:
Despacho Ao Ministério Público para manifestação. Cerejeiras-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
Proc.: 0001993-70.2011.8.22.0013
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Município de Cerejeiras - RO
Advogado:Roberto Silva Lessa Feitosa (OAB/RO 2372)
Executado:Angelin Rodrigues de Almeida
Advogado:Não Informado ( xx)
Despacho:
Despacho Defiro o pedido retro (fl. 152). Expeça-se o necessário.
Cerejeiras-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Fabrízio Amorim
de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0000447-09.2013.8.22.0013
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:José Evangelista
Advogado:Leonardo Dias Ferreira (RO 4936), Deisiany Sotelo
Veiber (RO 3051)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Não Informado ( xx)
Despacho:
Despacho Ante a protocolização do cumprimento de sentença
através do sistema PJe, nada mais havendo, arquivem-se.
Cerejeiras-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Fabrízio Amorim
de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0000645-70.2018.8.22.0013
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Antonio Marcelino Mollo, Jefferson Rafael Nascimento Jardim
Advogado:Defensor Publico (RO. 000.)
Despacho:
DESPACHOCumpra-se o ato deprecado, expedindo-se o
necessário.Intime-se. Serve cópia do presente como mandado de
intimação, juntamente com cópia da deprecata. Com o retorno do
mandado, sendo negativo e não havendo informações adicionais,
devolva-se à origem com as homenagens de estilo.Havendo
informação sobre novo endereço, remeta-se a deprecata em
caráter itinerante, informando o juízo deprecante. Cumpra-se.
Expeça-se o necessário. Cerejeiras-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
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Proc.: 0003200-02.2014.8.22.0013
Ação:Ação Civil Pública
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Valdir Masutti Júnior
Advogado:Sandro Ricardo Salonski Martins (OAB/RO 1084),
Renato Avelino de Oliveira Neto (RO 3249), Mateus Pavão (OAB/
RO 6218)
Despacho:
DESPACHOConforme disposto no artigo 1.010, § 3° do CPC,
diante de recurso de apelação, os autos serão remetidos ao
tribunal pelo juízo a quo, independentemente da análise de
admissibilidade. Assim, apresentado recurso de apelação e as
contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia, na forma digitalizada. Pratique-se o
necessário. Cerejeiras-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0001580-23.2012.8.22.0013
Ação:Execução Contra a Fazenda Pública
Exequente:Ilson Gervasio Mendes
Advogado:Leonardo Dias Ferreira (RO 4936), Regiane Estefanny
Castilho (RO 4835), Etiane Monique de Souza Peixoto Cortes (RO
5186), Deisiany Sotelo Veiber (RO 3051)
Executado:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Despacho:
Despacho Oficie-se ao Banco do Brasil, para que proceda a
transferência dos valores depositados (fls. 175 e 176), junto a
conta corrente 110.477-2, agência 1180-0, Banco do Brasil, CPF
n. 004.940-379-62. Após, intime-se o exequente para que informe
se houve a quitação integral do débito, para fins de extinção da
execução, no prazo de 05 dias, sob pena de presunção de quitação.
Expeça-se o necessário. Serve de carta/mandado/ofício. Cumprase.Cerejeiras-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Fabrízio
Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0000992-11.2015.8.22.0013
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco do Brasil S/a
Advogado:Sérvio Tulio de Barcelos (OAB/RO 6673), Renan Thiago
Pasqualotto Silva (OAB/RO 6017)
Executado:Solange Tibes de Siqueira, Carlos Alberto Sobieraj,
Sidinei Guedes da Silva
Advogado:Defensor Publico (RO. 000.)
Despacho:
DESPACHOConsiderando que o juízo pode tentar a qualquer
tempo conciliar as partes, nos termos do parágrafo 3°, artigo 3°
do CPC e artigo 139, inciso V do CPC, designo audiência de
conciliação para o dia 03 de outubro de 2018, às 08h00min.Ao
CEJUSC para realização da solenidade. Intimem-se. Pratique-se o
necessário. Serve a presente de carta/mandado/ofício. CerejeirasRO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Fabrízio Amorim de
Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0001396-96.2014.8.22.0013
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Samuel da Cruz Bonfim
Advogado:Eber Coloni Meira da Silva (OAB/RO 4046), Juliana
Queiroz dos Santos (OAB/RO 9170)
Requerido:Abril S A, Banco Bradesco S/a
Advogado:Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB/RJ 84367), Jose
Edgard da Cunha Bueno Filho (OAB/SP 126.504)
Despacho:
DESPACHOExpeça-se novo alvará judicial referente ao valor de R$
210,74 (duzentos e dez reais e setenta e quatro centavos) em favor
da parte autora ou de seu patrono (se com poderes para tanto).
Ademais, considerando que os valores depositados excede o valor
devido ao autor, desde já defiro a expedição de alvará judicial para
levantamento do saldo remanescente pelos requeridos. Prazo: 05
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(cinco) dias para levantamento, sob pena de transferência para
a conta centralizadora. Após, nada mais havendo, arquivem-se.
Expeça-se o necessário. Serve a presente de carta/mandado/
ofício. Cerejeiras-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Fabrízio
Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0000126-03.2015.8.22.0013
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Camila Ramos de Jesús
Advogado:Rafaela Geiciani Messias (RO 4656), Shara Eugênio de
Souza Silva (OAB/RO 3754)
Requerido:Seguradora Lider dos Consórcios Dpvat
Advogado:Alvaro Luiz da Costa Fernandes (RO 5369)
Sentença:
SENTENÇA Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório
- DPVAT ajuizada por CAMILA RAMOS DE JESÚS em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT. Às fls. 112113 consta acordo entabulado entre as partes para homologação.É
o breve relatório. DECIDO.Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO
para que surta seus jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO A
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com espeque no art. 487, inciso III, alínea
“b”, dispensado o prazo recursal, resolvida a controvérsia. Ressalte
que o procedimento de cognição foi concluído com a prestação
jurisdicional (sentença). Intime-se a requerida para comprovar o
pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição em
dívida ativa, decorrido o prazo, proceda-se a inscrição em dívida
ativa. Sentença transita em julgado nesta data, por força do art. 1.000,
parágrafo único do CPC. P.R.I.C. Expeça-se o necessário. Serve a
presente de carta/mandado/ofício. Cerejeiras-RO, segunda-feira, 30
de julho de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 1000643-20.2017.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Emerson Carlos Lohmann de Souza
Advogado:Defensor Publico (RO. 000.)
Despacho:
Despacho Proceda-se a realização de novos cálculos conforme
determinado no despacho de fl. 172. Após, vista ao Ministério
Público e à Defesa, inclusive para se manifestar quanto a
possibilidade de progressão de regime. CUMPRA-SE COM
URGÊNCIA. Cerejeiras-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0000643-03.2018.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Juliane de Lara de Oliveira
Advogado:Valdete Minski (RO 3595)
Despacho:
DESPACHODesigno audiência admonitória para o dia 23 de
agosto de 2018, às 10h00min. Remetam-se os autos ao CEJUSC
para realização da solenidade. Intime-se o reeducando. Ciência ao
Ministério Público e à Defesa. Serve a presente de carta/mandado/
ofício. Cerejeiras-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Fabrízio
Amorim de Menezes Juiz de Direito
Proc.: 0003876-47.2014.8.22.0013
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Josefa de Oliveira Ferreira
Advogado:Valdete Minski (RO 3595)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Despacho:
Despacho Ante a procotolização do cumprimento de sentença no
sistema PJe, nada mais havendo, arquivem-se. Cerejeiras-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
Arrisson Dener de Souza Moro
Diretor de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001476-96.2018.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: NAZIDE LEITE TEIXEIRA
Endereço: AV. ITÁLIA CAUTIERO FRANCO, 2270, CENTRO,
Corumbiara - RO - CEP: 76995-000
Advogado do(a) AUTOR: HURIK ARAM TOLEDO - RO6611
Advogado do(a) RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: RUA POTIGUARA, 3914, CENTRO, Colorado do Oeste
- RO - CEP: 76993-000
Decisão
Recebo a ação.
Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por idade
com pedido de tutela de urgência promovida por NAZIDE LEITE
TEIXEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS.
Relata a parte autora que exerce atividade rural em regime de
economia familiar e, em razão de sua idade, faz jus à aposentadoria
por idade, requerendo sua implantação em tutela de urgência
uma vez que foi-lhe negado o pedido administrativamente. Juntou
documentos.
Passo a analisar a tutela.
Consta nos autos que a autora teve seu pedido de implantação
de aposentadoria por idade indeferido na via administrativa, sob o
fundamento de que não restou comprovado o efetivo exercício da
atividade rural (id n. 20111033).
Conforme expressa o art. 300 do CPC: 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.
No presente caso não se verifica a presença dos requisitos acima
descritos, os quais passo a analisar.
Para comprovar a atividade rural no período de carência, a parte
autora juntou diversos documentos. No entanto, entendo que não
restou, ao menos nesta análise liminar, caracterizada a natureza
de segurado especial, mormente devido à impossibilidade de se
determinar qual o período de trabalho rural desenvolvido.
Portanto, ausente o requisito de probabilidade do direito, o que
afasta, o preenchimento do primeiro requisito para concessão da
tutela.
Por outro lado, há no caso o chamado “periculum in mora” inverso,
caso entenda-se pelo deferimento da antecipação de tutela
para a concessão de benefício previdenciário que ocasionará a
irreversibilidade do provimento, haja vista que o patrimônio da parte
autora é desconhecido, bem assim que esta não faz nenhum tipo
de caução para garantir a reversão do provimento antecipatório.
Nesse sentido:
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS
– IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. A antecipação
de tutela pressupõe a presença simultânea dos dois requisitos
legais: a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio
de dano irreparável. O pagamento antecipado de prestações
pecuniárias, sem qualquer garantia concreta de cabal e imediato
ressarcimento, expõe o patrimônio público a evidente risco de
dano irreparável, por ser praticamente irreversível e, assim,
carece de amparo legal (art. 273, §2º, CPC).”(AI nº 98.04.062046/SC, Rel. Juiz Amir José Finocchiaro Sarti, 3ª Turma, TRF da 4ª
Região, in DJU de 08.08.98).
Assim, INDEFIRO a concessão de tutela de urgência requerida.
Considerando a ausência de êxito nas audiências de conciliação
em face do réu nesta comarca, em razão do grande volume de
trabalho e a dificuldade de locomoção até esta localidade, deixo de
designar audiência de conciliação.
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01. Citem-se o(s) Réu(s), para querendo, contestar, dentro
do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da juntada do
mandado aos autos, ou se via postal, da juntada do AR, DEVENDO
MANIFESTAR-SE SOBRE EVENTUAL PROPOSTA DE
CONCILIAÇÃO. Aplicando-se a Fazenda Pública e ao Ministério
Público o disposto no art. 183 do CPC.
02. Advirta-se de que não sendo contestada a ação, no prazo
legal, se presumirão aceitos pelo Réu, como verdadeiros, os fatos
articulados pelo autor, nos termos do art.344 do CPC, salvo se
ocorrerem as hipóteses do art. 345 do CPC.
03. Havendo contestação com assertivas preliminares e
apresentação de documentos, abra-se vistas à Requerente para
réplica.
04. Não ocorrendo a hipótese anterior, intimem-se as partes
representadas a se manifestarem quanto ao interesse em produzir
provas, justificando quanto a necessidade e utilidade.
05. Cumpridas as determinações acima, retornem os autos
conclusos.
Defiro ao Sr. Oficial de Justiça a excepcionalidade contida no art.
212, §2º do CPC.
Intime-se.
SIRVA A PRESENTE DE CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Cerejeiras, 27 de julho de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001475-14.2018.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: DALDINA CUNHA RAMOS DA SILVA
Endereço: linha 04, km 13,5, rumo Guarajus, zona rual, Corumbiara
- RO - CEP: 76995-000
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA
GOMES CARDOSO - RO8355
Advogado do(a) RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua Potiguara, 3914, centro, Colorado do Oeste - RO CEP: 76993-000
Despacho
Trata-se de ação ordinária previdenciária de requerimento
de auxílio-doença c/c pedido de conversão em benefício de
aposentadoria por invalidez c/c pedido de antecipação dos efeitos
da tutela ajuizada por DALDINA CUNHA RAMOS SILVA, em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
A parte autora pretende a concessão de auxílio doença, alegando
que encontra-se incapaz para o trabalho, no entanto, apesar de já
ter efetuado requerimento administrativo junto à previdência social
pleiteando a concessão do referido benefício, datado de junho de
2016, faz-se necessário que se efetue novo pedido administrativo
junto à previdência social pleiteando a concessão do benefício.
Pois bem, já é entendimento pacífico dos Tribunais Superiores
a exigência de prévio requerimento administrativo antes de o
segurado recorrer ao
PODER JUDICIÁRIO para a concessão de benefício previdenciário.
Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ REALINHADA AO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO
MODIFICATIVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL DO INSS.1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 631.240/MG, sob o rito do artigo 543-B do
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CPC, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento administrativo prévio, evidenciando
situações de ressalva e fórmulas de transição a serem aplicadas
nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento, isto
é, 3/9/2014. 2. Considerando a força normativa do representativo
de controvérsia, /embargos de declaração acolhidos com efeito
modificativo, para dar provimento ao recurso especial do INSS a
fim de que o juízo de primeiro grau aplique as regras de modulação
estipuladas no RE 631.240/MG. EDcl no AgRg no AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL Nº 139.107 - PR (2012/0025862-6)
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Julgado
em 09 de dezembro de 2014 .
Desta feita, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30
(trinta) dias, comprove nos autos novo requerimento administrativo
junto à previdência social pleiteando a concessão do benefício,
conforme a REsp 1.369.834-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em 24/9/2014, DJe 2/12/2014, sob pena
de extinção do feito por falta de interesse de agir.
Ocorrendo a protocolização do pedido na esfera administrativa, a
requerida terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do
protocolo, para decidi-lo, sob pena de prosseguimento da presente
ação.
Pratique-se o necessário.
Cerejeiras, 27 de julho de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001562-38.2016.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: GERALDO B. TAVARES E CIA LTDA - ME
Endereço: Avenida Itália Cautiero Franco, 2040, Loja, Centro,
Corumbiara - RO - CEP: 76995-000
Advogado do(a) REQUERENTE: RONALDO PATRICIO DOS REIS
- RO0004366
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: AUGUSTO SOLVIANO DE MORAES
Endereço: Rua Ulisses Guimarães, 2398, casa, centro, Corumbiara
- RO - CEP: 76995-000
Despacho
Antes de determinar a retificação do polo passivo, intime-se o
herdeiro Wando Morais, para que junte aos autos, no prazo de 15
dias, cópia da certidão de óbito, bem como informe se há processo
de inventário aberto.
Com a resposta, façam conclusos.
Expeça-se o necessário.
Serve a presente de carta/mandado/ofício.
Cerejeiras, 27 de julho de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001482-06.2018.8.22.0013
Classe: CAUTELAR INOMINADA (183)
Nome: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: GLEBA 20, LOTE 24-b, 24, ZONA RURAL, Cerejeiras RO - CEP: 76997-000
Advogado do(a) REQUERENTE: GIANE ELLEN BORGIO
BARBOSA - RO0002027
Advogado do(a) REQUERIDO:
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Nome: NILTON DESBESELL
Endereço: 4ª EIXO, ENTRE AS LINHAS 4 E 5, 0, ZONA RURAL,
Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000
Decisão
Trata-se de ação de tutela de urgência de natureza cautelar com
pedido liminar, ajuizada pela Boa Safra Comércio e Representações
LTDA em face de Nilton Desbesell.
Aduz o requerente que as partes formularam CPR com garantia
de grãos plantados e vencimento para o dia 20/01/2018 e que
deveriam ter sido entregues quantia de 529.200 (quinhentos e
vinte e nove mil e duzentos) quilos de soja em gra~so equivalente
a 8.820 (oito mil oitocentos e vinte sacas de 60 (sessenta quilos
cada uma da safra 2017/2018.
Enfatiza que o requerido entregou somente a quantia de 4584
sacas de soja, ficando pendente de pagamento a quantia de 4.236
sacas de 60 ( sessenta quilos que não foram entregues para o
requerente.
Afirma que o requerido entregou as demais sacas que deveriam
ter sido entregues para autora na empresa Amaggi em nome de
sua companheira Silvia dos Santos Antonio e de seu filho Fabio
Ricardo Desbesell.
Ao final pugna pela tutela de urgência de natureza cautelar a fim
de realizar o arresto de 4.236 sacas de 60 ( sessenta) de soja em
grãos e não sendo encontrado os referiso grãos requer o arresto
de outros grãos em nome do requerido de sua companheira e
filho acrescidos de honorários advocatícios que poderão ser
encontrados na empresa Amaggi localizada na Rod. BR 435 K,
113, Zona Rural – Cerejeiras e que estão depositadas em nome
da companheira Silvia dos Santos Antonio e do filho do requerido
Fabio Ricardo Desbesell.
Com a inicial acosta procuração e documentos.
É o breve relatório. DECIDO.
Inicialmente, cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 294 do
Novo Código de Processo Civil deixa claro ser, a tutela de urgência,
gênero, do qual brotam as espécies cautelar e antecipada.
Neste sentido, observo que o art. 300 do CPC estabelece, verbis:
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.
Da mesma forma, o art. 305 do CPC prevê:
Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela
cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento,
a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ao receber o pedido de tutela cautelar antecedente, cabe, prima
facie, a análise da adequação procedimental sob o prisma da
fungibilidade prevista no parágrafo único do artigo 305 do CPC,
podendo ser adotado o procedimento para a tutela de natureza
satisfativa do artigo 303 do mesmo Código:
Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput
tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303.
Feitas tais observações, entendo presentes os requisitos
autorizadores da pretensão.
A probabilidade do direito encontra-se demonstrada conforme se
denota da Cédula de Produto Rural juntada e certidão de penhor,
demonstrando prova literal de dívida líquida e certa - de id n.
2011441 e 20114451.
A par disso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
vem evidenciado pela plausível mora dos executados quanto
ao pagamento do débito/entrega do produto. Presente, ainda,
risco quanto ao suposto desvio da produção, mediante entrega a
terceiros.
Diante do risco de se tornar ineficaz a prestação jurisdicional,
impõe-se o deferimento da medida liminar pretendida, de modo a
assegurar o crédito da exequente.
Destarte, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR
o ARRESTO o arresto de 4.236 sacas de 60 (sessenta) de soja em
grãos e não sendo encontrado os referidos grãos determino o arresto
de outros grãos em nome do requerido de sua companheira e filho,
que poderão ser encontrados na empresa Amaggi localizada na Rod.
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BR 435 K, 113, Zona Rural – Cerejeiras- RO e que estão depositadas
em nome da companheira Silvia dos Santos Antonio e do filho do
requerido Fabio Ricardo Desbesell, devendo os produtos arrestados
serem depositados em mãos e poder da parte exequente, sob o
compromisso de fiel depositária, ficando à disposição deste Juízo.
DETERMINO ainda, o acompanhamento pela exequente do
arresto.
Para tanto, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE CARTA
PRECATÓRIA/MANDADO DE ARRESTO/OFÍCIO.
Cite-se, para, no prazo de 05 dias, contestar o pedido de urgência
e indicar as provas que pretende produzir.
Não sendo contestado o pedido de urgência, os fatos alegados
pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos.
Nos termos do artigo 308 do CPC, efetivada a tutela cautelar, intimese o autor para que apresente a petição completa com o pedido
principal, no prazo de 30 dias, úteis, caso em que será apresentado
nos mesmo autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não
dependendo do adiantamento de novas custas processuais.
Apresentado o pedido principal, venham os autos conclusos para
designação de audiência preliminar.
Pratiquem-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Cumpra-se.
Cerejeiras, 27 de julho de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7002398-11.2016.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: GERALDO B. TAVARES E CIA LTDA - ME
Endereço: Avenida Itália Cautiero Franco, 2040, Loja, Centro,
Corumbiara - RO - CEP: 76995-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: DESIM LOURENCO DA SILVA
Endereço: RUA ANA MARTINS, 2165, CENTRO, Corumbiara - RO
- CEP: 76995-000
Decisão
Em razão do pedido de adjudicação, intime-se o executado, via
Diário da Justiça, caso tenha advogado constituído nos autos,
por carta com aviso de recebimento, quando representado pela
Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos
autos, ou por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1o do art.
246 do CPC, não tiver procurador constituído nos autos, para que
se manifeste em 05 (cinco) dias.
Intimem-se os legitimados indicados nos incisos II, III, IV, VI e VII
do art. 889 do Código de Processo Civil, bem como o(s) credor (es)
concorrente (s) que haja(m) penhorado o mesmo bem, o cônjuge
ou companheiro (a), o(s) descendente (s) e o(s) ascendente(s) do
executado, desde que haja informação da existência destes nos
autos.
Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias, contados da última
intimação, sem manifestação, desde já, DEFIRO A AJUDICAÇÃO,
pelo valor da avaliação.
Lavre-se o auto de adjudicação, nos termos do artigo 877 do
novo Código de Processo Civil, quando será considerada “perfeita
e acabada a adjudicação”. Expeça-se carta de adjudicação e
mandado de imissão na posse, caso se trate de bem imóvel ou
ordem de entrega ao adjudicatário, caso seja bem móvel.
Após, intime-se a exequente a se manifestar, requerendo o que de
direito em 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Serve a presente de carta/mandado/ofício.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica - Juizado Fazenda
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001473-44.2018.8.22.0013
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: SOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP
Endereço: AC Cerejeiras, 1261, av, integração nacional, Centro,
Cerejeiras - RO - CEP: 76997-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELTON DAVID DE SOUZA RO0006301
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: WELLINGTON MACHADO SIRIACO
Endereço: AC Cerejeiras, 2532, Rua. Joaquim Cardoso dos Santos,
Centro, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-970
Despacho
Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, além de
honorários advocatícios, que fixo no patamar de dez por cento, no
prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da citação (art. 829 do CPC).
Ressalto que no caso de integral pagamento no prazo acima
assinalado, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela
metade nos termos do artigo 827 §1º do CPC.
Caso o(s) executado(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246,
§1º, e art.1.051, do Código de Processo Civil, a citação deverá ser
feita de maneira preferencialmente eletrônica.
Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem
de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão
logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo
lavrando-se auto, com intimação do executado.
Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua
titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos
quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na
forma do artigo 830 do Código de Processo Civil.
As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período
de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das
6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI,
da Constituição Federal.
Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos
à execução, art. 915 do CPC, distribuídos por dependência e ins
truídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo
de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de
Processo Civil.
Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito
de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido
o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao
mês.
Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos,
ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na
elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte,
além de outras penalidades previstas em lei ( 827 §2º do CPC).
O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados
o(s) executado(s), deverá, na primeira oportuni
dade, requerer as
medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não
se aplicar o disposto no art.240, §1º, do Código de Processo Civil.
Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial,
o exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição
de certidão, nos termos do art.828, que servirá também aos fins
previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.
Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as
averbações e comunicações necessárias, comprovando
posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de
nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.
Expeça-se o necessário.
Serve a presente como mandado. Cumpra-se.
Cerejeiras, 27 de julho de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001481-21.2018.8.22.0013
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Nome: FAZENDA NACIONAL
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1355, - de 945 a 1355 - lado
ímpar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-097
Advogado do(a) DEPRECANTE:
Advogado do(a) DEPRECADO:
Nome: Município de Ministro Andreazza
Endereço: AC Ministro Andreazza, s/n, Prefeitura Municipal,
Centro, Ministro Andreazza - RO - CEP: 76919-970
Despacho
Cumpra-se a carta precatória, servindo a segunda via como
mandado.
Após o devido cumprimento, remetam-se os autos ao juízo
deprecante, com as nossas homenagens.
Cerejeiras, 27 de julho de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001479-51.2018.8.22.0013
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Nome: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST DE
RONDONIA
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 1966, Setor 02,
Ariquemes - RO - CEP: 76873-238
Advogado do(a) DEPRECANTE:
Advogado do(a) DEPRECADO:
Nome: MARINO ZIMMERMANN
Endereço: Rua Fernão Dias, 4428, casa, centro, Colorado do
Oeste - RO - CEP: 76993-000
Despacho
Cumpra-se a carta precatória, servindo a segunda via como
mandado.
Após o devido cumprimento, remetam-se os autos ao juízo
deprecante, com as nossas homenagens.
Cerejeiras, 27 de julho de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001480-36.2018.8.22.0013
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Nome: IBAMA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) DEPRECANTE:
Advogado do(a) DEPRECADO:
Nome: CLAUDINEI MARCON
Endereço: av beira rio, 3818, CENTRO, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Despacho
Cumpra-se a carta precatória, servindo a segunda via como
mandado.
Após o devido cumprimento, remetam-se os autos ao juízo
deprecante, com as nossas homenagens.
Cerejeiras, 27 de julho de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

617

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001469-07.2018.8.22.0013
Classe: CAUTELAR INOMINADA (183)
Nome: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: Avenida Transcontinental, 309, - de 281 a 501 - lado
ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-041
Advogado do(a) REQUERENTE: GIANE ELLEN BORGIO
BARBOSA - RO0002027
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: ANTONIO JOSE GEMELLI
Endereço: Av Guapore, 3456, Centro, Colorado do Oeste - RO CEP: 76993-000
Nome: ROSELI COUTO GEMELLI
Endereço: av guapore, 3456, centro, Colorado do Oeste - RO CEP: 76993-000
Decisão
Trata-se de ação de tutela de urgência de natureza cautelar com
pedido liminar, ajuizada pela Boa Safra Comércio e Representações
LTDA em face de Antonio Jose Gemelli e Roseli Couto Gemelli.
Aduz o requerente que as partes formularam CPR com garantia
de grãos plantados que deveriam ter sido entregues na Fazenda
Renascer na quantia de 2.186.160 (dois milhões, cento e oitenta e
seis e cento e sessenta) quilos de milho em grãos, equivalente a
34.436 (trinta e seis mil e quatrocentos e trinta e seis) sacas de 60 (
sessenta ) quilos cada, referentes a safra de 2018/2018.
Enfatiza que os requeridos estão colhendo os grãos e até o presente
momento não entregaram nenhuma quantia à requerente, bem
como os requeridos de fato estão demonstrando que não possuem
a intenção de pagar a autora, vez que o título já está vencido.
Com a inicial acosta procuração e documentos.
É o breve relatório. DECIDO.
Inicialmente, cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 294 do
Novo Código de Processo Civil deixa claro ser, a tutela de urgência,
gênero, do qual brotam as espécies cautelar e antecipada.
Neste sentido, observo que o art. 300 do CPC estabelece, verbis:
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.
Da mesma forma, o art. 305 do CPC prevê:
Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela
cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento,
a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ao receber o pedido de tutela cautelar antecedente, cabe, prima
facie, a análise da adequação procedimental sob o prisma da
fungibilidade prevista no parágrafo único do artigo 305 do CPC,
podendo ser adotado o procedimento para a tutela de natureza
satisfativa do artigo 303 do mesmo Código:
Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o
caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art.
303.
Feitas tais observações, entendo presentes os requisitos
autorizadores da pretensão.
A probabilidade do direito encontra-se demonstrada conforme se
denota da Cédula de Produto Rural juntada e certidão de penhor,
demonstrando prova literal de dívida líquida e certa - de id n.
20085888 e 20085880.
A par disso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
vem evidenciado pela plausível mora dos executados quanto ao
pagamento do débito/entrega do produto. Presente, ainda, risco
quanto ao suposto desvio da produção de milho, mediante entrega
a terceiros.
Diante do risco de se tornar ineficaz a prestação jurisdicional,
impõe-se o deferimento da medida liminar pretendida, de modo a
assegurar o crédito da exequente.
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Destarte, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR
o ARRESTO de 2.186.160 (dois milhões, cento e oitenta e seis mil
e cento e sessenta reais) quilos de milho em grãos, equivalente a
36.436 (trinta e seis mil e quatrocentos e trinta e seis) sacas de 60
(sessenta) quilos cada uma de soja encontradas nos locais abaixo
determinados depositados no nome dos executados, devendo
os produtos arrestados serem depositados em mãos e poder da
parte exequente, sob o compromisso de fiel depositária, ficando à
disposição deste Juízo.
DETERMINO ainda, o acompanhamento pela exequente da
colheita de grãos de milho nas áreas acima mencionas.
Para tanto, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE CARTA
PRECATÓRIA/MANDADO
DE
ARRESTO/OFÍCIO
para
cumprimento no seguinte imóvel:
a) Fazenda Renascer – Linha 10 Município de Cabixi/RO.
Cite-se, para, no prazo de 05 dias, contestar o pedido de urgência
e indicar as provas que pretende produzir.
Não sendo contestado o pedido de urgência, os fatos alegados
pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos.
Nos termos do artigo 308 do CPC, efetivada a tutela cautelar, intimese o autor para que apresente a petição completa com o pedido
principal, no prazo de 30 dias, úteis, caso em que será apresentado
nos mesmo autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não
dependendo do adiantamento de novas custas processuais.
Apresentado o pedido principal, venham os autos conclusos para
designação de audiência preliminar.
Pratiquem-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Cumpra-se.
Cerejeiras, 27 de julho de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001471-74.2018.8.22.0013
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: ARLINDO CALDATO LIMA
Endereço: Linha 12, Lote 77, Zona Rural, Chupinguaia - RO - CEP:
76990-000
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: ELZENILDA CIRILIO DIAS
Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, 1831, Distrito de Vitória da
União, Corumbiara - RO - CEP: 76995-000
Despacho
Trata-se de pedido de cumprimento de sentença ajuizada por
ARLINDO CALDATO LIMA em face de ELZENILDA CIRILO DIAS.
Dito isso, observei que a sentença foi prolatada pelo juízo da 1ª
Vara Genérica desta Comarca.
Desta forma, como se trata de mera fase procedimental, permanece
a competência daquele juízo para prosseguimento do feito, razão
pela qual determino a remessa destes autos para o juízo da 1ª Vara
Genérica de Cerejeiras – RO.
Cerejeiras, 27 de julho de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001483-88.2018.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: SIMONE SILVA OLIVEIRA
Endereço: ASSENTAMENTO ÁGUA VIVA, LOTE 02, ZONA
RURAL, Chupinguaia - RO - CEP: 76990-000
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS OLIVEIRA SPADONI RO000607A

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

618

Advogado do(a) RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: RUA DUQUE DE CAIXIAS, 1378, NOVA OURO PRETO,
Ouro Preto do Oeste - RO - CEP: 76920-000
Despacho
Recebo a ação.
Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Considerando a ausência de êxito nas audiências de conciliação
em face do réu nesta comarca, em razão do grande volume de
trabalho e a dificuldade de locomoção até esta localidade, deixo de
designar audiência de conciliação.
01. Citem-se o(s) Réu(s), para querendo, contestar, dentro
do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da juntada do
mandado aos autos, ou se via postal, da juntada do AR, DEVENDO
MANIFESTAR-SE SOBRE EVENTUAL PROPOSTA DE
CONCILIAÇÃO. Aplicando-se a Fazenda Pública e ao Ministério
Público o disposto no art. 183 do CPC.
02. Advirta-se de que não sendo contestada a ação, no prazo
legal, se presumirão aceitos pelo Réu, como verdadeiros, os fatos
articulados pelo autor, nos termos do art.344 do CPC, salvo se
ocorrerem as hipóteses do art. 345 do CPC.
03. Havendo contestação com assertivas preliminares e apresentação
de documentos, abra-se vistas à Requerente para réplica.
04. Não ocorrendo a hipótese anterior, intimem-se as partes
representadas a se manifestarem quanto ao interesse em produzir
provas, justificando quanto a necessidade e utilidade.
05. Cumpridas as determinações acima, retornem os autos
conclusos.
Defiro ao Sr. Oficial de Justiça a excepcionalidade contida no art.
212, §2º do CPC.
Intime-se.
SIRVA A PRESENTE DE CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Cerejeiras, 30 de julho de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001484-73.2018.8.22.0013
Classe: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
Nome: EDILIANI SATO DE OLIVEIRA
Endereço: 3ª eixo, entre as linhas 10 e 11, km 2,5, sem numero,
Zona Rural, Pimenteiras do Oeste - RO - CEP: 76999-000
Nome: HENRY SATO DE OLIVEIRA
Endereço: Avenida Copacabana, 799, - de 627 a 1133 - lado ímpar,
Novo Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76962-191
Nome: MARCIANO VIEIRA DA SILVA
Endereço: Rua Rondônia, 1149, Centro, Cerejeiras - RO - CEP:
76997-000
Nome: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Isabel Fernandes Liranco, 253, Núcleo Habitacional
Thereza Maria Barbieri, Birigüi - SP - CEP: 16203-205
Advogado do(a) REQUERENTE: VERONICA VILAS BOAS DE
ARAUJO - RO0006515
Advogado do(a) REQUERENTE: VERONICA VILAS BOAS DE
ARAUJO - RO0006515
Advogado do(a) REQUERENTE: VERONICA VILAS BOAS DE
ARAUJO - RO0006515
Advogado do(a) REQUERENTE: VERONICA VILAS BOAS DE
ARAUJO - RO0006515
Despacho
Intime-se a advogada da parte autora para que, no prazo de 10
(dez) dias, apresente emenda à inicial juntando-se aos autos
procuração do herdeiro HENRY SATO DE OLIVEIRA.
Expeça-se o necessário.
Serve a presente de carta/mandado/ofício.
Cerejeiras, 30 de julho de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes
Juiz de Direito
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COMARCA DE COLORADO DO OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Sede do Juízo: Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá,
3879 CEP: 76.993-000 Fone:Fax (69) 3341-3021 e 3341-3022.
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE
AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET
Endereço eletrônico: www.tjro.jus.br
Juiz: gabcolcri@tjro.jus.br
Escrivania: klo1criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 10 dias
Medidas Protetivas de Urgência nº 1001179-34.2017.8.22.0012.
Artigo: Lei nº 11.340/2006.
Requerente: Vagnalda Alves de Souza.
Requerido: ELIEL FARIA DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF/
MF sob nº 839.975.552-49, filho de Rubens Ferreira da Silva e
de Luzeni Faria da Silva, nascido em Colorado do Oeste-RO, aos
27/05/1988, estando atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO do Requerido, acima
qualificado, dos termos do R. Despacho de folhas 029, no seguinte
teor: “Vistos. Considerando o pedido da requerente de prorrogação
das medidas protetivas, bem como manifestação favorável do
Ministério Público à fl. 28, defiro a prorrogação pelo prazo de 30
(trinta) dias, pelos mesmos motivos já expostos na decisão de
fls. 14/14v. Outrossim, advirto a requerente que comparecer nas
palestras do grupo de convivência, que será realizado no dia
21/8/2018, a partir das 15h, neste órgão, na sala de Serviço Social.
Intimem-se, servindo de mandado. Colorado do Oeste-RO, terçafeira, 24 de julho de 2018. Marcia Regina Gomes Serafim-Juíza de
Direito”.
(a.) MÁRCIA REGINA GOMES SERAFIM
Juíza de Direito
Cláudio Alexander Sprey
Diretor de Cartório

1ª VARA CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS7003497-42.2018.8.22.0014CLASSEPROCEDIMENTO
ORDINÁRIO (7)REQUERENTE
Nome: MARCELO FERREIRA BOTELHO
Endereço: RUA DAS SERINGUEIRAS, 1767, ALTO DA COLINA,
Nova Mutum - MT - CEP: 78450-000
ADVOGADOAdvogado do(a) AUTOR:
REQUERIDO
Nome: DALVANI DUARTE DE AQUINO SILVA
Endereço: Rua Dois Mil Duzentos e Cinco, 1631, S-22, Vilhena RO - CEP: 76985-240
ADVOGADO Advogados do(a) RÉU: JIMMY PIERRY GARATE RO8389, VINICIUS POMPEU DA SILVA GORDON - RO0005680,
GLORIA CHRIS GORDON - RO0003399
DESPACHO
Recebo o feito no estado em que se encontra.
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Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias,
especifiquem as provas que pretendem produzir, com a indicação
clara, objetiva e sucinta acerca das questões de fato e de direito
que entendam pertinentes ao julgamento da lide.
Ressalte-se a importância em mencionar o objetivo probatório
do que for indicado, em virtude de nortear a decisão, fixação
dos pontos controvertidos e análise de conveniência acerca do
julgamento conforme o estado do processo.
Decorrido o prazo, venham conclusos.
Colorado do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS7001403-30.2018.8.22.0012CLASSEPROCEDIMENTO
ORDINÁRIO (7)REQUERENTE
Nome: ANDREIA EINIK
Endereço: RUA SERINGUEIRA, 2698, MINAS GERAIS, Colorado
do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADOAdvogados do(a) AUTOR: MYRIAN ROSA DA SILVA
- RO9438, CARLOS OLIVEIRA SPADONI - RO000607A
REQUERIDO
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, - de 870 a 1158 - lado par,
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-082
ADVOGADO Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Recebo a ação.
Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Quanto ao pedido de tutela antecipada, deixo para apreciá-lo após
a juntada do estudo social e perícia médica.
Considerando a necessidade da realização de perícia médica para
a elucidar o mérito da ação e atento ao princípio da celeridade
processual e da recomendação realizada pelo próprio CNJ,
através do Ato Normativo nº 0001607-53.2015.2.00.0000 desde já
determino a realização de perícia médica.
Neste sentido, fixo como pontos controvertidos:
a. a existência da incapacidade laborativa da parte autora;
b. a especificação da doença que acomete o periciando;
c. se a doença foi adquirida após o período de inscrição na
Previdência Social;
d. renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo vigente e
a impossibilidade de sua família prover a sua manutenção.
NOMEIO perito Dr. Vagner Hoffmann, advertindo-o que, se aceitar,
funcionará sob a fé de seu grau, devendo responder aos quesitos
formulados por este juízo e pelas partes. Designo a perícia para
o dia 13 de setembro de 2018, às 14h20m, que será realizada no
auditório do Tribunal do Júri do Fórum de Colorado do Oeste – RO.
Em atenção a Resolução 232 de 13 de Julho de 2016 do CNJ, fixo
honorários no valor de R$400,00 (quatrocentos reais).
Intimem-se as partes, que deverão, querendo, indicarem
assistentes técnicos de acordo com o art. 421, § 5º do Código de
Processo Civil, além de seus quesitos no prazo de 05 (cinco) dias.
A parte autora deverá ser intimada sobre a necessidade de levar
consigo, para análise do médico perito, na data a ser designada, os
exames médicos porventura realizados, referentes à incapacidade
alegada.
Faça constar na intimação da parte autora que o não comparecimento
injustificado ensejará a extinção do feito sem resolução do mérito.
É necessário ainda que se realize estudo social, razão pela qual
determino que seja realizada a perícia.
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Para cumprimento do ato nomeio como Assistente Social a Sra.
Carla Cristina dos Reis Silva Antero / CRESS – 2917, tendo em
vista o Ofício Circular n. 070/2015-DECOR/CG, que atende pela
rede pública local e que como funcionará sob a fé de seu grau,
devendo responder ao quesitos formulados por este juízo e pelas
partes.
A perita deverá informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se aceita
o encargo imputado, bem como deverá ter ciência que a perícia
deverá ser realizada em horário distinto do horário de trabalho da
Perita na rede pública, sob as penas da lei. Tratando-se ainda de
ação movida contra autarquia federal, reputo justa e necessária a
fixação de honorários periciais, que fixo em R$ 300,00 (trezentos
reais), a serem arcados pela Justiça Federal, conforme a Resolução
n° 558/07, como dispõe seu artigo 3°.
O laudo deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias. Sendo
aceito o encargo, intime-se a perita a apresentar laudo no prazo
fixado. Não sendo aceito, voltem conclusos para deliberação.
Com a juntada do Laudo Médico e do Laudo Social, cite-se o INSS.
A parte ré poderá apresentar proposta de acordo ou contestar
no prazo legal. Se contestar, deverá fornecer cópia integral do
processo administrativo respectivo, bem como informar sobre a
necessidade de realização de prova oral.
Formulada proposta de acordo ou apresentada a contestação,
intime-se a autora para que se manifeste em 15 (quinze) dias,
oportunidade em que deverá informar sobre a necessidade de
realização de prova oral.
Por fim, encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes,
que deverão ser respondidos pelo expert, bem como, os seguintes
quesitos do Juízo:
I. Perícia médica
a) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade;
b) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido?
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador;
c) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho?
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar;
d)Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitada
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
conclusão;
e) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária?
Parcial ou total?;
f) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a);
g) Data provável do início da incapacidade identificada. Justifique;
h) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia?
Justifique.
i) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontamento
os elementos par esta conclusão;
j) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
k) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
l) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário
para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar
a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da
incapacidade)?
m) Esclareça o perito, os demais pontos que entenda pertinentes
para a melhor elucidação da causa.
n) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas
em caso afirmativo.
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II. Perícia Social:
1- Dados sobre o grupo familiar (pessoas que residem com a
parte autora): a) nome; b) filiação; c) CPF; d) data de nascimento;
e) estado civil; f) grau de instrução; g) relação de parentesco; h)
atividade profissional; i) renda mensal; origem da renda (pensão,
aposentadoria, benefício assistencial, autônomo, empregado com
CTPS, funcionário público, aluguéis, etc.);
2- A residência é própria;
3- Se a residência for alugada, qual o valor do aluguel;
4- Descrever a residência: a) alvenaria ou madeira, b) estado de
conservação; c) quantos módulos (quarto, sala, cozinha, etc.); d)
metragem total aproximada; e) se é beneficiada com rede de água
tratada e de energia; f) etc.
5- Indicar o estado dos móveis (novos ou antigos, conservados ou
em mau estado etc.);
6- Indicar a existência de telefone (fixo ou celular) na residência;
7- Indicar se recebe doações, de quem e qual o valor;
8- Indicar despesas com remédios;
9- Informar sobre a existência de parentes que, embora não residam
no mesmo local, auxiliem a parte autora ou tenham condições de
auxiliá-la financeiramente ou através de doações, indicando o grau
de parentesco, profissão e renda;
10- Informações que julgar importantes para o processo, colhidas
com vizinhos e/ou comerciantes das proximidades, bem como
outras obtidas com a diligência.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
A presente decisão, assinada digitalmente e devidamente instruída,
servirá como carta de intimação ou mandado.
Colorado do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS7001043-95.2018.8.22.0012CLASSEALVARÁ JUDICIAL LEI 6858/80 (74)REQUERENTE
Nome: ROSIANE DA SILVA LUCAS
Endereço: AVENIDA RIO MADEIRA, 4560, CASA, CRUZEIRO,
Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADOAdvogado do(a) REQUERENTE: MARCIO GREYCK
GOMES - RO0006607
REQUERIDO
ADVOGADO
SENTENÇA
Trata-se de pedido de alvará judicial proposto por Rosiane da
Silva Lucas para liberação de valores existentes junto à aplicação
financeira denominada “Ourocap”, em nome de FLÁVIO FARIAS
DOS SANTOS LUCAS, falecido em maio de 2018, marido da
requerente.
Recebido o feito, foi deferida a gratuidade de justiça e determinada
a expedição de ofício ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e INSS.
As respostas aos ofícios foram juntadas aos autos (id n. 19734423,
19900039, 20105083).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
O artigo 1.829, inciso I, do Código Civil prevê que a sucessão
legítima defere-se aos descendentes, em concorrência com o
cônjuge sobrevivente.
Assim, não vislumbro qualquer empecilho ao pedido do requerente,
razão pela qual será julgado procedente.
Dispositivo
Em face do exposto, julgo procedente o pleito autoral, com fulcro
no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, devendo-se
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expedir alvará judicial para que a requerente possa levantar os
valores depositados em nome de FLÁVIO FARIAS DOS SANTOS
LUCAS, junto à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil e à
Brasilcap.
Sem custas, com base no art. 8º, II da Lei Estadual nº 3.896/2016.
Considerando a informação prestada pelo Banco do Brasil (id
n. 20105083), serve o despacho como ofício n. 00838/2018 à
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A, situada à Rua Senador
Dantas, 105, 09º e 10º andares, departamento jurídico, centro, CEP
n. 20031-201, Rio de Janeiro - RJ, para que informe a existência de
saldo em aplicação financeira denominada “Ourocap”, em nome de
FLÁVIO FARIAS DOS SANTOS LUCAS,brasileiro, casado, inscrito
no CPF sob o n. 986.137.152-49, bem como informe a conta
bancária para que seja procedido o alvará.
Com a resposta, expeçam-se os alvarás judiciais para levantamento
dos valores depositados junto à Caixa Econômica Federal, ao
Banco do Brasil e à Brasilcap.
Colorado do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS7001402-45.2018.8.22.0012CLASSEPROCEDIMENTO
ORDINÁRIO (7)REQUERENTE
Nome: JOSE APARECIDO LAGOA DOS SANTOS
Endereço: linha 5, 13 a 13,5, Rumo Escondido, Zona Rural,
Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADOAdvogado do(a) AUTOR: ELIANE DUARTE
FERREIRA - RO0003915
REQUERIDO
Nome: GILBERTO CELESTINO DA LUZ
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 4350, Centro, Colorado do Oeste RO - CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
1. Recebo a inicial e defiro a gratuidade.
2. Realizada busca via INFOJUD, foi encontrado o endereço
do requerido GILBERTO CELESTINO DA LUZ (CPF sob nº
002.301.322-27) como sendo: R ULISSES GUIMARAES SETOR
10, CEP: 76990-000, Municipio: CHUPINGUAIA, UF: RO
Assim, remeto os autos ao Cejusc para fins de designação e
realização da audiência de conciliação.
3. Cite-se o réu e intimem-se as partes para comparecerem
à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade de
autocomposição da lide, nos termos do artigo 334, caput do CPC.
4. Ressalte-se que o não comparecimento injustificado do autor
ou do réu à audiência designada é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento)
da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a ser
revertida em favor do Estado, nos termos do artigo 334, §8º do
CPC.
5. As partes deverão comparecer à audiência, acompanhadas de
seus advogados ou de Defensor Público.
6. Intime-se o réu para que, caso queira, apresente contestação,
por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe
decretada a revelia, nos termos do artigo 344 do CPC, em regra
contado da audiência, devendo este especificar na defesa as provas
que eventualmente pretenda produzir, arrolando e qualificando
suas testemunhas.
7. Apresentada a contestação, intime-se o autor a apresentar
impugnação em 15 (quinze) dias, devendo este igualmente
especificar na peça as provas que eventualmente pretenda
produzir, arrolando e qualificando suas testemunhas.
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8. Trata-se se ação de obrigação de fazer com pedido de
antecipação de tutela para determinar que a SEFIN/RO e DETRAN/
RO, abstenham de realizar cobranças ao autor, por débitos
provenientes da motocicleta HONDA CG TITAN KS, cor PRETA,
ano e modelo 2007/2008, categoria PARTICULAR, RENAVAM
939770440, CHASSI 9C2KCO8108RO38683, placa NDC 2475,
combustível gasolina, considerando que a mesma teria sido
vendida ao requerido Gilberto Celestino da Luz, em fevereiro/2016.
Pois bem, conforme art. 300, 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. É certo que a iminência de protesto/negativação
por dívida supostamente indevida, causará enormes prejuízos auto
autor.
Outrossim, discute-se nos autos o próprio o direcionamento dos
débitos, fazendo necessária uma pausa na cobrança dos valores
proveniente do veículo citado, enquanto se discute a lide.
Assim, vislumbrando presentes o periculum in mora e a
verossimilhança das alegações, antecipo os efeitos da tutela, a fim
de determinar que a SEFIN/RO e o DETRAN/RO se abstenham
de realizar cobranças ao autor, em razão do débitos provenientes
da motocicleta HONDA CG TITAN KS, cor PRETA, ano e modelo
2007/2008, categoria PARTICULAR, RENAVAM 939770440,
CHASSI 9C2KCO8108RO38683, placa NDC 2475, enquanto
se discute a lide, suspendendo os débitos já gerados, desde
fevereiro/2016, bem como os que eventualmente forem gerados
durante o trâmite desta ação, em nome do autor José Aparecido
Lagôa dos Santos, CPF 676.562.502-04.
Servirá esta de ofício à SEFIN/RO e ao DETRAN/RO – Of. nº
837/2018. Resposta em 5 dias.
Cumpra-se.
Serve o presente como carta de citação, mandado ou expeça-se.
Colorado do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS7001371-25.2018.8.22.0012CLASSEPROCEDIMENTO
ORDINÁRIO (7)REQUERENTE
Nome: VALDIR JOSE DE FREITAS
Endereço: rua Tupiniquins, 3646, Cruzeiro, Colorado do Oeste RO - CEP: 76993-000
ADVOGADOAdvogado do(a) AUTOR: LAUDICEIA FAGUNDES
TEIXEIRA - MT23719/O
REQUERIDO
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: AC Cacoal, Avenida São Paulo 2775, Centro, Cacoal RO - CEP: 76968-899
ADVOGADO Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
A parte autora formulou pedido de reconsideração acerca da
concessão de tutela de urgência antes da realização da perícia
médica, sob o argumento que o indeferimento da prorrogação do
benefício pelo Instituto réu se deu de forma arbitrária e a parte
autora não possui outros meios de subsistência.
Em atenta análise aos autos, verifico que os requisitos encontramse presentes no caso, devendo ser deferido, excepcionalmente, o
pedido de tutela de urgência.
É sabido que para a concessão da antecipação de tutela pretendida,
necessária a demonstração da presença da probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
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Em se tratando de verba de natureza alimentícia, o receio de
dano irreparável é manifesto, pois estão em risco direitos da
personalidade – vida e integridade – protegidos pelo próprio Texto
Constitucional em cláusulas pétreas. Quanto à probabilidade do
direito verifico a sua presença visto que demonstrado, ao menos
nesta fase preliminar, a incapacidade do autor, por meio do
laudo elaborado pelo médico especialista de que o promovente
encontra-se incapacitado para suas atividades laborais, por tempo
indeterminado. Ademais, vislumbro ainda a condição de segurado
e carência, mormente a concessão anterior do benefício desde o
ano de 2011.
Sendo assim, preenchidos os requisitos relativos ao período de
carência; qualidade de segurado, e ao menos em juízo de cognição
sumária, a incapacidade do segurado para o trabalho por mais de
15 (quinze) dias, a concessão antecipada do beneficio encontra-se
autorizada pelo disposto no art. 59 da Lei de Benefícios.
Pelo exposto, antecipo a tutela para que o INSS restabeleça o
benefício de auxílio-doença concedido ao autor pelo prazo de três
meses, ou até o trânsito em julgado se no curso do processo ficar
comprovado a incapacidade total para o trabalho. O requerido
deverá implementar o benefício no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de multa mensal no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$
10.000,00.
Em homenagem aos princípios da celeridade e efetividade do
processo, Serve este como ofício 0839/2017 à APS/ADJ – Porto
Velho, localizada na Rua Campos Sales, nº 3132, Bairro Olaria,
Porto Velho/RO, CEP 76.801-246, aos cuidados do gerente
executivo da AADJ, Sr. Jairo Pelles (apsdj26001200@inss.gov.
br), por e-mail, para que proceda com a implantação do benefício
previdenciário concedido na tutela antecipada, em 05 (cinco) dias,
sob pena de desobediência, além da aplicação da multa cominada.
Intime-se. Cumpra-se.
Colorado do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS7001397-23.2018.8.22.0012CLASSEEMBARGOS
DE
TERCEIRO (37)REQUERENTE
Nome: ADALTON DA SILVA LOPES
Endereço: na Rodovia 135, km 1, S/N, ZONA RURAL, Nova
Londrina (Ji-Paraná) - RO - CEP: 76915-500
ADVOGADOAdvogado do(a) EMBARGANTE: NIVALDO VIEIRA
DE MELO - RO000257A
REQUERIDO
Nome: EDER SANTOS RONCARI
Endereço: Ave. Vilhena, 5185, CENTRO, Colorado do Oeste - RO
- CEP: 76993-000
Nome: JOSIMAR VIEIRA PIRES
Endereço: BR 435, km 96, S/N, RURAL, Colorado do Oeste - RO
- CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) EMBARGADO:
Advogado do(a) EMBARGADO:
DECISÃO
Recebo os embargos de terceiro, com atribuição de efeito
suspensivo.
Os documentos que acompanham a inicial indicam a probabilidade
do direito, pois supostamente evidenciam que o bem restrito possa
pertencer ao embargante. Há também urgência no pedido, tendo
em vista o perigo de dano em expropriar bem pertencente a terceiro.
Ressalto, contudo, que os efeitos da suspensão afetarão tão
somente sobre os demais atos de executórios que recaem sobre o
bem cuja propriedade está sendo discutida.
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Intime-se a parte embargada, por seu advogado, para que se
manifeste em quinze dias, nos termos do artigo 679 do Código de
Processo Civil.
Em seguida, sem prejuízo do julgamento imediato do pedido,
manifestem-se as partes acerca das provas que pretendem
produzir, indicando a necessidade e a pertinência, no prazo de
quinze dias, sob pena de indeferimento.
Após, retornem os autos conclusos.
Expeça o necessário.
Colorado do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
DECISÃO SERVINDO DE CARTA PRECATÓRIA
Cuida-se de Ação Civil Pública para recuperação de danos
ambientais, proposta pelo Ministério Público de Rondônia, em face
de Daniel Dias Meireles.
O requerido foi devidamente notificado, apresentando defesa
preliminar.
Houve decisão recebendo a inicial e deferindo o pedido liminar,
determinando que o requerido se abstenha de realizar qualquer
atividade agrosilvopastoril na área degradada.
Devidamente citado, o requerido apresentou contestação,
alegando, preliminarmente a tese de ilegitimidade passiva, já que
não teria sido o autor do crime ambiental que lhe é imputado.
Pleiteou pela produção de prova testemunhal.
Veio impugnação, oportunidade em que o Ministério Público
também requereu a oitiva de testemunhas, bem como a realização
de perícia.
É o relatório.
O requerido, como preliminar, aduz ser parte ilegítima para atuar
no polo passivo da presente ação, imputando a terceiros a prática
do crime ambiental em questão. Alegou ainda que o desmatamento
teria ocorrido por um incêndio de grandes proporções.
De pronto, refuto a preliminar arguida, considerando que para sua
apreciação, será necessária a devida instrução do feito.
Considerando a matéria tratada, por ora, defiro a produção de
provas testemunhais (art. 461, I, do CPC), bem como pericial.
Designo audiência de instrução para o dia 28 de agosto de 2018,
às 10 horas.
Intime-se o requerido para que apresente o rol, no prazo de 15
dias antes da audiência aprazada (art. 357, § 4º, do CPC), tendo
em vista que o Ministério Público já apresentou seu rol na inicial.
Na oportunidade, deverá ainda o requerido apresentar quesitos à
perícia.
Salientando que, conforme o art. 455 do CPC, cabe ao advogado
da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas.
A perícia será realizada pelo IBAMA, sendo que esta servirá de
ofício (of nº 672/2018), devendo ser instruído com os quesitos
apresentados pelas partes. Prazo de 45 dias.
Consigno que a Assessoria deste Juízo diligenciou junto à
SEDAM local, a qual informou que a testemunha arrolada pelo
Ministério Público (Marcus Vinícius Monteiro Palacio), na verdade,
é funcionário da SEDAM de Cerejeiras, não do IBAMA, conforme
apontado na inicial.
Intimem-se as partes para que compareçam à audiência.
Declaro saneado o processo.
Intimem-se.
Serve o presente de mandado e/ou expeça-se o necessário.
DEPRECANTE Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de
Colorado do Oeste - RO

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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DEPRECADO Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de
Cerejeiras - RO
AUTOS7000032-02.2016.8.22.0012CLASSEAÇÃO
CIVIL
PÚBLICA (65)REQUERENTEMPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE
RONDÔNIAREQUERIDONome: Daniel Dias Meireles
Endereço: Segunda Eixo, Linha Zero Dois, Km 2,5, 00, Rumo
Escondido, Rural, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
Marcus Vinícius Monteiro Palacio, podendo ser encontrado na
sede da SEDAM/Cerejeiras.
ATO PROCESSUAL SOLICITADO
1) Oitiva da testemunha
2) INTIMÁ-LAA comparecer em audiência a ser designada pelo
Juízo Deprecado
5) ANEXOS Pedido inicial
Colorado do Oeste - RO, 30 de julho de 2018
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS7001398-08.2018.8.22.0012CLASSEEMBARGOS
À
EXECUÇÃO (172)REQUERENTE
Nome: NILZA DE BRITO RIBEIRO
Endereço: COLORADO DO OESTE, 3612, CENTRO, Colorado do
Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADOAdvogado do(a) EMBARGANTE: VALMIR BURDZ RO0002086
REQUERIDO
Nome: MARIA VERONI MIRANDA
Endereço: Rua Pará, 4434, centro, Colorado do Oeste - RO - CEP:
76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) EMBARGADO:
DESPACHO
Intime-se a parte embargante para recolher as custas devidas, no
prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
Recolhidas as custas:
Recebo os embargos à execução, sem atribuição de efeito
suspensivo, uma vez que ausente a garantia da execução (§§1º e
3º, art. 919, CPC).
Dito isso, intime-se a parte embargada, por seu advogado, para
que se manifeste em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920 do
Código de Processo Civil, oportunidade em que deverá informar se
aceita a proposta de pagamento formulada pelo embargante.
Em seguida, sem prejuízo do julgamento imediato do pedido
(art. 920, CPC), manifestem-se as partes acerca das provas que
pretendem produzir, indicando a necessidade e a pertinência, no
prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento.
Após, retornem os autos conclusos.
Expeça o necessário.
Colorado do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS7000126-13.2017.8.22.0012CLASSEEXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)REQUERENTE
Nome: DERLI LUCAS DA SILVA
Endereço: rua minas gerais, 4638, centro, Colorado do Oeste - RO
- CEP: 76993-000
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ADVOGADOAdvogado do(a) EXEQUENTE: AMEDAS SILVEIRA
DE CARVALHO - RO00376-B
REQUERIDO
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
ADVOGADO Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Atendendo petitório do causídico, recebi no gabinete deste Juízo
o advogado Amedas Silveira Carvalho e o presidente da Seção da
OAB em Colorado do Oeste, doutor Gilvan Rocha Filho.
Após a conversa informal com o advogado e com o representante da
OAB, entendo que não mais subsistem as circunstâncias temporais
de foro íntimo que me fizeram declarar suspeito, de modo que me
sinto perfeitamente apto a presidir os processos do causídico, não
havendo mais motivos de foro íntimo que possa influenciar na
presidência dos processos patrocinados pelo advogado.
Conforme entendimento jurisprudencial, o subjetivismo da
suspeição nas hipóteses de foro íntimo permite alterações,
pautadas nas modificações temporais ou circunstanciais em que
se deu a declaração. Nesse sentido:
Exceção de suspeição de Magistrado. Informações prestadas
pelo magistrado dando conta de que o motivo de foro íntimo que
deu causa à declaração de suspeição já cessou. Desnecessidade
de maiores esclarecimentos, pois tal prerrogativa a contrário
sensu é garantida legalmente - art.135, parágrafo único do CPC
.Não provada as causas da suspeição, rejeita-se a exceção.
0053320-14.2010.8.19.0000 - EXCECAO DE SUSPEICAO DES.
JOSE CARLOS VARANDA - Julgamento: 23/02/2011 - DECIMA
CAMARA CIVEL.
Exceção de suspeição. Juiz que em ação anterior, entre as
mesmas partes, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo.
Informações prestadas pelo magistrado de que cessaram as
causas embasadoras de sua declaração em processo anterior.
Desnecessidade de maiores esclarecimentos, pois tal prerrogativa,
a contrário sensu, é garantida legalmente - art. 135, parágrafo
único do Código de Processo Civil. Parecer do Ministério Público
contrário a pretensão. Não provada à causa da suspeição, rejeitase o requerimento. Matéria expressamente constante de texto
legal - art. 557, caput, do Código de Processo Civil. 003138697.2010.8.19.0000 - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DES. KATYA
MONNERAT - Julgamento: 18/11/2010 - OITAVA CAMARA CIVEL.
Com esses fundamentos, defiro o pedido do advogado e doravante
passo a presidir os autos.
Retirem-se as anotações de impedimento dos sistemas SAP e PJE.
No mais, considerando a decisão que rejeitou a exceção de
suspeição em face do Juiz de Direito, Bruno Magalhães Ribeiro dos
Santos, cumpra-se a sentença anteriormente lançada (id 8665354),
devendo o Advogado Amedas Silveira Carvalho para que realize o
pagamento do multa que foi imposta (20% sobre o valor da causa),
no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição de dívida ativa.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, inscrevase em dívida ativa e, após, arquivem-se.
Colorado do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS7001399-90.2018.8.22.0012CLASSEEMBARGOS
À
EXECUÇÃO (172)REQUERENTE
Nome: NILZA DE BRITO RIBEIRO
Endereço: COLORADO DO OESTE, 3612, CENTRO, Colorado do
Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADOAdvogado do(a) EMBARGANTE: VALMIR BURDZ RO0002086
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Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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REQUERIDO
Nome: ESOLI POGGERE
Endereço: Rua Bahia, 4491, Centro, Colorado do Oeste - RO CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) EMBARGADO:
DESPACHO
Recebo os embargos à execução, sem atribuição de efeito
suspensivo, uma vez que ausente a garantia da execução (§§1º e
3º, art. 919, CPC).
Dito isso, intime-se a parte embargada, por seu advogado, para
que se manifeste em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920 do
Código de Processo Civil, oportunidade em que deverá informar se
aceita a proposta de pagamento formulada pelo embargante.
Em seguida, sem prejuízo do julgamento imediato do pedido
(art. 920, CPC), manifestem-se as partes acerca das provas que
pretendem produzir, indicando a necessidade e a pertinência, no
prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento.
Após, retornem os autos conclusos.
Expeça o necessário.
Colorado do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS7002488-22.2016.8.22.0012CLASSECÍVEL
DEMARCAÇÃO / DIVISÃO (34)REQUERENTE
Nome: ADILSON NUNES PENHA
Endereço: LINHA 3 KM 12, ZONA RURAL, ZONA RURAL, Colorado
do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADOAdvogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS DA SILVA
- RO0006773
REQUERIDO
Nome: FRANCIELLY GUIMARAES BARBIERI DE LAZARI
Endereço: Rua Campo Mourão, 2523, Jardim Paraná, Ariquemes RO - CEP: 76871-470
Nome: NELI DE FATIMA GUIMARAES
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 4612, centro, Colorado do Oeste
- RO - CEP: 76993-000
Nome: Cezar Caetano de Lazari
Endereço: Rua Campo Mourão, 2523, Jardim Paraná, Ariquemes RO - CEP: 76871-470
Nome: SUELI FATIMA DE SOUZA
Endereço: Linha 3 km 12, Zona rural, Colorado do Oeste - RO CEP: 76993-000
ADVOGADO Advogado do(a) RÉU: MARCIO GREYCK GOMES RO0006607
Advogado do(a) RÉU: MARCIO GREYCK GOMES - RO0006607
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Considerando a manifestação retro, encaminhem-se os autos ao
CEJUSC para realização de audiência conciliatória.
Para o ato, determino também a intimação do perito (José Maria
Bráz) que deverá prestar os devidos esclarecimentos às partes,
visando, com isto, subsidiar um acordo.
Caso não haja transação entre as partes, além da complementação
do laudo com respostas aos quesitos apresentados, o autor deverá
ser questionado se insiste na oitiva de testemunhas.
Intimem-se.
Serve o presente de mandado.
Colorado do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível
Rua Humaitá, 3879, Centro, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993000 - Fone:(69) 33413021
Processo nº 0005330-56.2000.8.22.0012
Polo Ativo: ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) REPRESENTANTE PROCESSUAL:
Polo Passivo: EDSON LOPES DA SILVA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: LIDIO LUIS CHAVES BARBOSA
- RO00513-A
Advogado do(a) EXECUTADO: LIDIO LUIS CHAVES BARBOSA
- RO00513-A
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.
Colorado do Oeste, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO – 1ª Vara cível, Juizado especial cível,
Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e
Juventude de Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS7000525-08.2018.8.22.0012CLASSEJUIZADOS
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE
Nome: AGRIPINO FERREIRA DE SOUZA
Endereço: RD BR 435, KM 7,5, LOTE 19, GLEBA 42, LINHA 01,
S/N, ZONA RURAL, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADOAdvogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO
RIOS PRESTES - RO9136
REQUERIDO
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
ADVOGADO Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE
DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
DESPACHO
Em análise aos autos, observo que foi suscitada a ocorrência do
fenômeno da prescrição, afirmando a parte ré que desde a data do
dispêndio dos valores ou a data da ligação na rede da concessionária
decorreram mais de 03 (três) anos, prazo prescricional previsto no
Código Civil no artigo 207, §3º, inciso IV do Código Civil para as
ações de ressarcimento de enriquecimento sem causa.
Seguindo o entendimento adotado pelo egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, o termo inicial para a contagem
do prazo é a data da incorporação da subestação ao patrimônio da
concessionária. Nesse sentido:
Apelação cível. CERON. Construção de subestação de energia
elétrica. Valores. Ressarcimento. Prescrição. Afastada. Início do
prazo. Data da incorporação da subestação à concessionária.
Não informada. Provimento. O termo inicial para a contagem do
prazo prescricional, nas ações de cobrança de valores gastos
na construção de subestação de energia elétrica, é a data da
incorporação da subestação ao patrimônio da concessionária,
sem a qual não há como definir o marco inicial para contagem do
prazo. Recurso provido para afastar a ocorrência da prescrição.
(TJ-RO - Apelação : APL 00017763220138220021 RO 000177632.2013.822.0021, Orgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Publicação:
17/09/2015, Relator: Desembargador Sansão Saldanha).
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Assim sendo, intime-se a parte ré a comprovar a formalização
da incorporação no patrimônio da concessionária, no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de julgamento no estado em que se
encontra.
Com a juntada de documento novo, intime-se a parte autora a se
manifestar, em 05 (cinco) dias.
Após, venham-me os autos conclusos.
Colorado do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível
Rua Humaitá, 3879, Centro, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993000 - Fone:(69) 33413021
Processo nº 0014967-16.2009.8.22.0012
Polo Ativo: ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO JOSE DOS REIS
JUNIOR - RO00281-B
Polo Passivo: EVERTON DAVID FRANK
Advogado do(a) EXECUTADO: MICHELE ASSUMPCAO
BARROSO - RO0005913
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.
Colorado do Oeste, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Colorado do Oeste - 1ª Vara Cível
Rua Humaitá, 3879, Centro, Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993000 - Fone:(69) 33413021
Processo nº 0002489-34.2013.8.22.0012
Polo Ativo: CLARA GIOVANNA ALMEIDA DA SILVA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) REPRESENTANTE PROCESSUAL:
Polo Passivo: OSMAR CASSIMIRO SANTIAGO
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.
Colorado do Oeste, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Proc.: 0002397-85.2015.8.22.0012
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Helder Turci Sidney
Advogado:Wagner Aparecido Borges (OAB/RO 3089)
Requerido:Ivo Nicolau Fardo
Advogado:Camila Domingos (OAB/RO 5567), Danielle K. D.
Cordeiro (OAB/RO 5588))
FINALIDADE: Intimar a parte autora para comprovar no Juízo
Deprecado o recolhimento das custas processuais, nos termos da
intimação de fl. 198-verso.
Robertson Oliveira Lourenço
Diretor de Cartório
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COMARCA DE ESPIGÃO D´OESTE
1º CARTÓRIO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
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 : 7000411-81.2018.8.22.0008
Requerente: M. H. O. D. C.
Advogados do(a) AUTOR: ANA RITA COGO - RO0000660, INES
DA CONSOLACAO COGO - RO0003412
Requerido(a): ANTÔNIO DIOBIS BARBOSA DA COSTA e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Intimo a parte autora, por via de suas advogadas, para que
compareçam no Laboratório Quality no dia 15/08/2018, às 14h.
Espigão do Oeste-RO (RO), 30 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 3481-2279
Processo nº : 7002429-75.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: DARI METKE
Endereço: Rei Davi km 06, sn, casa, zona rural, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) REQUERENTE: JUCIMARO BISPO RODRIGUES
- RO0004959, JUCELIA LIMA RUBIM - RO0007327
Requerido(a): Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1850, Cantro, 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, 26 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
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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 : 7003411-26.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: ELIEZER GONCALVES
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1922, Novo Horizonte, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido(a): Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: 13 de maio, 2022, centro, Alto Paraíso - RO - CEP:
76862-000 Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Centrais
Eletricas de Rondônia, Rio Madeira, Porto Velho - RO - CEP:
76821-471
Advogado do(a) REQUERIDO:
Sentença
Vistos, etc ...
Considerando a satisfação integral da obrigação, face a satisfação
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).
Independente de trânsito, após as anotações de praxe, arquive-se.
P. R. I.
Espigão do Oeste/RO, 27 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)

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;
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, 27 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 : 7004119-76.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: AUTO POSTO MIYABARA LTDA - ME
Endereço: Rua Petrônio Camargo, 1295, Posto de Combustível,
São José, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON RODRIGO GOMES
- RO1869
Requerido(a): Nome: LAUCOENI LUIZA SILVA
Endereço: RUA SÃO PAULO, 2840, CASA, CENTRO, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
Vistos, etc…
Trata-se de ação de cobrança proposta por Auto posto Miyabara
Ltda-ME em face de Lauçoeni Luiza Silva, em que a parte autora
pretende a inclusão do companheiro da requerida no polo passivo
do feito.
Pois bem. O pleito deve ser deferido, eis que encontra escopo no
art. 338 c/c § ° do 339 do CPC, que prevê a possibilidade do autor,
no prazo de 15 (quinze) dias, optar por alterar a petição inicial para
incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.
Assim, retifique o cadastro dos autos, para incluir a pessoa de
Wilson Roberto Dos Santos CPF: 152.417.808-07, domiciliado à
Rua São Paulo, n° 2840, Centro.
Com a aretificação, designo nova audiência de Conciliação para o
dia 21/08/2018 às 08h0min , 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.

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 : 7002449-66.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: JOANA PEREIRA DA SILVA
Endereço: SETOR LINHA 15 - A, KM 02, CHÁCARA OLHOS
D’ÁGUA, ZONA RURAL - LOTE 02 GLEBA 02, ESPIGÃO D’OESTE
- RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERENTE: VALTER HENRIQUE GUNDLACH
- RO0001374
Requerido(a): Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 1850, CENTRO, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
Vistos, etc…
Trata-se de ação de indenização para restituição de valores
ajuizada em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA CERON, sob o fundamento de que a parte demandante construiu,
com seus próprios recursos, uma subestação de eletrificação
rural, situada em sua propriedade, localizada na zona rural desse
município.
Pois bem.
Registro inicialmente que centenas, senão milhares, de ações deste
jaez vem se aportando nesse juízo, resultando em condenações
de consideráveis valores em desfavor da demandada, o que vem
gerando incomensuráveis prejuízos à coletividade, vez que como
cediço, os custos dessas condenações são rateados futuramente
entre os consumidores de energia elétrica.
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As obras que a parte demandante alega ter feito ocorreram a
muitos anos atrás e ainda que a Turma Recursal entenda que deva
haver a restituição dos valores no caso de instalação de rede por
particular, destaco que:
I - Comprovação dos gastos arcados pelo autor.
Os danos materiais conforme pacífica e reiterada jurisprudência,
exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, ao
contrário dos danos morais, não são presumíveis.
Para que haja a condenação da parte requerida é indispensável
a comprovação efetiva da extensão dos prejuízos patrimoniais
suportados pelo demandante.
Por tal motivo, como a construção da subestação foi realizada a
vários anos e a parte autora juntou orçamentos com preços atuais
por estimativa, sem nenhuma comprovação da efetiva utilização
dos materiais lançados nos citados orçamentos, necessário se faz
auferir a veracidade de tais informações, vez que, repito, trata-se
de dinheiro coletivo, posto que a demandante tem o poder público
como acionista majoritário.
Lado outro, a partir do governo FHC (programa luz no campo), e
posteriormente no governo LULA (programa luz para todos), todas
as instalações de rede de energia elétrica na zona rural passaram
a ser fornecidas de forma gratuita, sem nenhum custos para os
beneficiários, abarcando até aqueles que já tinham apresentado
projeto e solicitado tais serviços à requerida, o que também
demonstra a necessidade quanto a aferição de tais informações.
Registro que pelas razões acima invocadas, esse julgador entende
que é necessária a comprovação pela demandante dos gastos efetivos
para a construção da subestação, como a juntada de notas fiscais dos
gastos feitos à época da construção, comprovando de fato o gasto
realizado, não sendo suficientes os orçamentos fictícios colhidos em
lojas de materiais de construção que não forneceram o material utilizado
na obra e sequer sabem do local da localização da mesma.
Assim sendo, como os valores apresentados não refletem os
valores efetivamente gastos, pautando-se em valores aproximados,
sempre majorados, materializados em orçamentos fictícios, faz-se
necessária uma melhor averiguação dos fatos.
II - Do pedido administrativo para construção da subestação.
É de salutar importância a averiguação da ocorrência do pedido
administrativo para a demandante construir a rede de subestação
de energia elétrica na propriedade do demandante, bem como se
houve posterior pedido de ressarcimento.
I - Determinações.
Diante do exposto, DETERMINO ao Oficial de Justiça que:
a) Compareça nas Lojas que emitiram os orçamentos juntados nos
autos e obtenha informação do conhecimento do local da obra,
bem como se compareceram até a subestação a fim de verificar
os materiais utilizados, devendo o proprietário do estabelecimento
informar se conhece o requerente e se compareceu ao local da
obra à época em que foi orçado, discriminando como se chegou a
quantidade, qualidade, preço, dos materiais utilizados.
b)Compareça no local da obra, verificando se está localizada nesta
comarca, e se houve construção da subestação, relacionando os
materiais utilizados e se não se trata de beneficiário dos programas
gratuitos luz no campo ou luz para todos.
c)Compareça junto a unidade local da requerida e averígue se houve
pedido administrativo para a construção da rede de subestação
de energia elétrica na propriedade, informando posterior pedido
de ressarcimento, bem como retificando a informação quanto
a adesão do requerido aos programas luz no campo ou luz para
todos. Devendo o Oficial de Justiça proceder a avaliação dos
materiais utilizados na subestação.
Observações:
1. Os orçamentos foram realizados em estabelecimento comercial
desta comarca
2. Serve o presente como mandado.
Após, digam as partes e concluso.
Espigão do Oeste/RO, 26 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) 3481-2279
Processo nº : 7002435-82.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: WELT LAZARO FERREIRA 67445098291
Endereço: Av. Sete de Setembro, 129, Setor Industrial, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERENTE: POLIANA POTIN - RO0007911
Requerido(a): Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: Av. Sete de Setembro, 1850, Centro, 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, 26 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 : 7000451-63.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: AUTO POSTO MIYABARA LTDA - ME
Endereço: Rua Petrônio Camargo, 1295, Posto de Combustível,
São José, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON RODRIGO GOMES
- RO1869
Requerido(a): Nome: TIAGO GABRECHT MOREIRA
Endereço: Rua dos Pássaros, 2505, casa, Jorge Teixeira, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
Vistos,
Indefiro pedido de ID: 20060261 pois cabe a parte autora diligenciar
quanto a Avaliação do Bem Penhorado conforme determinação de
Despacho de ID: 19509806.
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Posto isso intimo a parte autora para que efetue as diligências
necessárias.
Prazo: 10 dias.
Espigão do Oeste/RO, 27 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 : 7000881-15.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: MEIRELES & MEIRELES LTDA - EPP
Endereço: RUA SURUI, 2544, CENTRO, ESPIGÃO D’OESTE - RO
- CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERENTE: SONIA APARECIDA SALVADOR
- RO0005621
Requerido(a): Nome: BRUNO CHAGAS AZEVEDO
Endereço: RUA BAHIA, 1870, MORADA DO SOL, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Sentença
Vistos.
Por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes, 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. 487, inciso
III, alínea b do Código de Processo Civil.
Fica autorizado os necessários levantamentos.
P.R.I.C.
Nada pendente, arquivem-se.
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
reclassifique para cumprimento de sentença:
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.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA
INTIMAÇÃO/CARTA A.R. / OFÍCIO E DEMAIS ATOS QUE SE
FIZEREM NECESSÁRIOS.
Espigão do Oeste/RO, 27 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 : 7001990-98.2017.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: PRECISÃO RELOJOARIA E OTICA LTDA EPP
Endereço: Rua Suruí, 2585, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERICK CORTES ALMEIDA RO7866
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Requerido(a): Nome: RODOLFO ROSSOW
Endereço:Rua Nações Unidas, 2274, em Espigão do Oeste – RO.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
1. Cite-se o (a) executado (a) ACIMA, para, no prazo de 03 (três)
dias, efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 556,76,
contados da data da citação, sob pena de penhora de valor ou
bens suficientes para satisfação do débito.
2. Não efetuado o pagamento, CONVERTO o arresto em
penhora, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder de imediato
AVALIAÇÃO do bem penhorado via RENAJUD, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o (a) executado (a).
2.1. Não sendo localizado o veículo penhorado, o Oficial de Justiça
deverá penhorar outros bens que estão em posse do executado.
2.1. Dados do bem penhorado: HONDA/CG125 TITAN - ANO/
MODELO1999, PALCA NBU1189.
3. Designo audiência de conciliação para o dia 20/08/2018 às
10h40min.
4. INTIME-SE o executado para comparecimento na audiência de
conciliação designada para, na qual poderá efetuar acordo com o
credor, a fim de dar solução rápida ao feito, bem como, poderá, até
a data da audiência, mediante depósito de 30% do valor do débito,
requerer o pagamento do valor restante em 06 parcelas mensais,
com acréscimos legais (art. 916, CPC).
5. A parte exequente deverá apresentar na audiência de conciliação
o título original para conferência ( artigo 425, §2º do CPC).
6. Intime-se as partes por meio de seus Patronos, via sistema.
7. Restando infrutífera a conciliação, deverá o exequente manifestar
na solenidade quanto ao prosseguimento do feito. Consigno que
havendo pedido de hasta pública, será indeferido, já que de acordo
com Enunciado n. 07 do FOJUR/TJRO, no rito do JEC há leilão
único e a arrematação só será pelo valor da avaliação, assim,
será desnecessário levar o bem a hasta pública se poderá ser
adjudicado.
7.1. Assim, defiro à adjudicação do bem penhorado nos autos pelo
valor da avaliação.
7.2. Desse modo, nos termos do art. 876, § 4º, I, do NCPC,
determino o depósito do saldo remanescente no prazo de 05 dias
(caso haja).
7.3. Efetivado o depósito, entregue o auto ao adjudicante para as
providências quanto ao recebimento do bem.
7.4. Intime-se o EXECUTADO da adjudicação EM AUDIÊNCIA,
para que querendo oferte impugnação a Adjudicação, no prazo de
05 dias, conforme Enunciado do FONAJE n. 81.
7.5. Desde de já, não obtendo êxito em tomar posse do bem
adjucado, deverá ser comprovado nos autos, para só então expedir
o mandado de busca e apreensão do bem, independente de novo
despacho .
7.6. As providências para o recebimento do bem corre por conta
do Exeqüente.
7.7. Ato contínuo, não havendo êxito quando da busca e apreensão,
deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar a Executada de que a mesma
deverá promover a entrega do bem ou pagar o equivalente em
dinheiro, diretamente ao Exeqüente, ou seu advogado, no prazo de
24 horas sob pena de responder por crime de Peculato.
I.C.
VIAS DESTE SERVIRÃO COMO MANDADO, CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/OFÍCIO
CARTA
E
CARTA
PRECATÓRIA,
observando o endereço declinado na cópia da petição inicial em
anexo. Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e
respectivos parágrafos.
Espigão do Oeste/RO, 27 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 : 7000035-03.2015.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: ARLINDO GRAUNKE
Endereço: LINHA ZÉ FERNANDES, KM 27, 3 KM DEPOIS DA
IGREJA, ZONA RURAL, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
RONILSON
WESLEY
PELEGRINE BARBOSA - RO0004688
Requerido(a): Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO: ANA CAROLINE ROMANO
CASTELO BRANCO - RO0005991
Sentença
Vistos, etc…
Trata-se de execução de título judicial, em que a exequente
pretende o recebimento de valores remanescentes.
Determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, verificouse que não assiste razão ao exequente, havendo remanescente
devido apenas o valor de R$ 156,79 (cento e cinquenta e seis reais
e setenta e nove centavos).
Assim, INDEFIRO o de pedido bloqueio do valor remanescente
via BACENJUD, posto que o valor a ser bloqueado é irrisório e
não cobriria os custos de operacionalização do ato processual. A
decisão é pautada pelo princípio da razoabilidade, de modo que
não vejo razões para acolher o presente requerimento.
Considerando a satisfação integral da obrigação, face o pagamento
integral do débito, com fundamento no art. 924,II, do Novo Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTO, o processo, autorizando, em
consequência, os necessário levantamentos.
Independente de trânsito, após as anotações de praxe, arquive-se.
P. R. I.
Espigão do Oeste/RO, 27 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 : 7001030-11.2018.8.22.0008
Requerente: H. O. G.
Advogado do(a) EXEQUENTE: SONIA APARECIDA SALVADOR
- RO0005621
Requerido(a): V. D. A. F.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, tendo em vista
o mandado devolvido parcial.
Espigão do Oeste (RO), 30 de julho de 2018.
BRUNO RAFAEL JOCK
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Processo: 7003888-49.2017.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: LOURENCO LOPES DE ALMEIDA
Advogados do(a) AUTOR: JUCELIA LIMA RUBIM - RO0007327,
JUCIMARO BISPO RODRIGUES - RO0004959
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a
Laudo Id. 20136142.
ESPIGÃO D’OESTE, 30 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Processo: 7000451-63.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: AUTO POSTO MIYABARA LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON RODRIGO GOMES
- RO1869
REQUERIDO: TIAGO GABRECHT MOREIRA
Advogado do(a) REQUERIDO:
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 dias úteis, sobre a
petição de ID 20104843
ESPIGÃO D’OESTE, 30 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Processo: 7004119-76.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: AUTO POSTO MIYABARA LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON RODRIGO GOMES
- RO1869
REQUERIDO: LAUCOENI LUIZA SILVA
Advogado(s) do reclamado: DIOGO HENRIQUE VOLFF DOS
SANTOS
Advogado do(a) REQUERIDO: DIOGO HENRIQUE VOLFF DOS
SANTOS - RO8908
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte requerida, , sobre a petição de ID 20115204
ESPIGÃO D’OESTE, 30 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) 34812279.
Processo: 7001087-29.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 03/04/2018 17:00:02
Requerente: VANIA CAROLINE BORGHI NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado conforme art. 38 da Lei 9.099/95.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo
em vista que versa sobre interpretação de lei e de contrato. Além
disso, não há mais necessidade de produção de outras provas pois
todos os pedidos estão calcados na documentação já juntada.
Passo a decidir nos termos do art. 355, I do CPC.
Trata-se de ação ordinária de restituição de quantia paga, em que
a parte autora alega que por vias de ter seu veículo apreendido
pela Polícia Militar face a algumas infrações de trânsito, foi lhe
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exigida taxa de cobrança de serviço de guincho, a qual é indevida
vez que a remoção do veículo ocorreu pelos policiais que lavraram
as infrações.
Juntou aos autos documentos do veículo e referente a infração de
transito ID 17337569 - 17337564 - Pág. 2.
Pois bem. Compulsando os autos, vejo que de fato houve a cobrança
pelo serviço de guincho, conforme se subtrai do documento de
arrecadação ID 17337560 - Pág. 3.
Entretanto, vejo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer
elemento que corroborasse com a hipótese versada, não passando
de meras alegações.
Entendo que as alegações da parte autora não são capaz de ilidir a
presunção, ainda que relativa, de legitimidade e veracidade do ato
administrativo que aplicou a multa, mormente que repito, não há
qualquer documento que comprove a hipótese em comento.
Como dito, os atos administrativos, indistintamente, possuem
presunção iures tantum de veracidade e legitimidade, mostrandose necessário prova contrária contundente a fim de infirmar tal
presunção, o que não ocorreu no caso em exame.
Nestes termos colaciono o julgado:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - AUTO DE
INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA COM FORÇA DE ILIDIR A
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO AUTO
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O Auto de Infração goza de
presunção de veracidade relativa, que subsiste até prova, segura e
coesa, em sentido contrário, cuja produção é de responsabilidade
exclusiva da parte contrária. Não tendo o autor se desincumbido
do ônus que lhe cabia, deve subsistir a autuação, presentes os
requisitos necessários para sua validade. Recurso não provido.”
(TJMG - AC 1.0079.07.387626-4/001 - Relª. Desª. Heloisa Combat
- Publicação: 24/08/2010).
Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado por VANIA CAROLINE
BORGHI NASCIMENTO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil.
P .R. I. C.
Após o trânsito e nada mais pendente.
ARQUIVE-SE.
ESPIGÃO D’OESTE, Sábado, 28 de Julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juíz(a) de Direito
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: 7001105-50.2018.8.22.0008
INTIMAÇÃO DE
Nome: IDECIO ALVES DOS SANTOS
Endereço: RUA MARAJA, 2919, LIBERDADE, ESPIGÃO D’OESTE
- RO - CEP: 76974-000
CARTA DE INTIMAÇÃO
Por força e determinação do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA a cumprir o determinado na ID 20112382
Espigão do Oeste (RO), 30 de julho de 2018.
WESLE ODISIO DOS SANTOS
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 : 7002193-26.2018.8.22.0008
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Requerente: V. S. B.
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLAUDIA BINOW - RO7396
Requerido(a): V. B.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, tendo em vista
o mandado devolvido negativo.
Espigão do Oeste (RO), 30 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: 7001488-28.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 04/05/2018 08:28:33
Requerente: IVANETE RUTSATZ BENING
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, ou
seja, julgamento antecipado, eis que não há necessidade de prova
testemunhal (CPC, art. 355, I e II).
Cuidam-se de ação ordinária de inexistência de débito c/c
obrigação de fazer c/c dano moral pelo rito sumaríssimo, em que a
parte autora alega em síntese que mesmo efetuando o pagamento
de fatura de fornecimento de energia elétrica, houve a inclusão de
seu nome em cadastro de inadimplentes.
Pois bem. No tocante a inexistência do débito, vejo que esta deve
prosperar, eis que a autora juntou comprovante de pagamento da
fatura de consumo de energia (ID 18093838), o qual foi efetuado em
05/03/2018, pouco a mais de um mês após o vencimento da fatura.
Assim, havendo a comprovação do pagamento, deve ser
reconhecida a inexistência da dívida que originou a inscrição.
No tocante aos danos morais, em que pese as alegações autorais,
que lhe conferem veracidade, eis que os documentos juntados aos
autos, comprovam que de fato houve o pagamento da fatura de
energia elétrica anterior à inclusão do nome da autora em cadastro
de inadimplentes, vejo que há inclusão no mesmo cadastro de
dívida anterior a referida nos autos, conforme se subtrai do extrato
de consulta juntado pela própria autora ID 18093861.
A parte autora não juntou à sua exordial, qualquer documento ou
alegação a respeito da eventual existência de outras ações que
discutem a inscrição prévia, e como cediço, tal prova deve ser
apresentada junto da petição inicial, sob pena de preclusão (art.
434). Em sendo assim, a improcedência do pedido de indenização
por danos morais é medida que se impõe.
Assim, entendo que no caso em apreço, verifica-se do documento
ID 18093861, que, existe outra negativação no nome da parte
autora, fato que impede a caracterização de dano de cunho moral
consoante o que preleciona a súmula 385 do STJ, “in verbis”:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Nestes termos, colaciono o julgado:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL.
DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO CADASTRO DE
INADIMPLENTES. OUTRAS ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES.
SÚMULA N.º 385 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
(TJ-RO
RI:
10051934520148220601
RO
100519345.2014.822.0601, Relator: Juíza Euma Mendonça Tourinho, Data
de Julgamento: 16/09/2015, Turma Recursal, Data de Publicação:
Processo publicado no Diário Oficial em 18/09/2015.)
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Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial para:
a) Declarar inexistente o débito versado na exordial.
b) Julgo IMPROCEDENTE o pleito de Danos morais.
Resolvo o feito, com análise de mérito, nos termos do art. 487, I
do CPC.
Sem custas e sem honorários nesta instância, na forma da lei.
Publique-se. Registre-se.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, Sábado, 28 de Julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juíz(a) de Direito
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 : 7001846-90.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: JESSE SOARES FALCAO
Endereço: RUA DILSON BELLO, 3685, 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: BANCO BRADESCO S/A
Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - SP0128341
Despacho
Vistos, etc…
Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenizatória por
dano moral com pedido de repetição de indébito, proposta por
Jessé Soares Falcão em face de Banco Bradesco S/A, ambos
qualificados nos autos.
Alega em síntese a parte autora que procedeu abertura de conta
bancária junto ao requerido para recebimento de proventos de
labor, do qual não se permaneceu empregado por mais de 5 dias,
não havendo qualquer movimentação financeira.
Diz que mesmo sem utilizar a conta bancária, foi surpreendido com
a cobrança de débitos no valor de R$ 700,00 (setecentos reais)
oriundos de taxas de manutenção bancária.
A relação jurídica formada entre as partes têm natureza
consumerista e submete-se às normas do Código de Defesa
do Consumidor. Logo, esse serviço deve ser prestado de forma
adequada, eficiente e segura.
Ademais, por se tratar de relação consumerista, estando presentes
a hipossuficiência do consumidor na relação de consumo e a
verossimilhança de suas alegações, o ônus da prova deve ser
invertido, conforme dispõe o art. 6°, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, ou seja, cabe a parte requerida ilidir as
declarações da autora.
Pois bem. Cinge a controvérsia acerca da veracidade das alegações
autorais, de que a conta nunca fora utilizada, e que os débitos são
provenientes de cobranças de taxas de manutenção da conta.
A fim de se alcançar a verdade real, determino que a requerida,
junte aos autos, histórico de movimentação da conta bancária em
comento, bem como o contrato de abertura que demonstre qual
tipo da conta (conta salário, corrente, poupança e etc).
Prazo: 15 dias.
Findo o prazo, com a juntada ou não das informações, retornem os
autos conclusos para sentença.
I.C.
Espigão do Oeste/RO, 27 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
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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 : 7002100-63.2018.8.22.0008
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) REQUERENTE: PRISCILA MORAES BORGES
POZZA - RO0006263, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO0001586,
EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO0002930
Requerido(a): JOSEFA JOSEILDE SOUZA BARRETO TEXEIRA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito, tendo em vista
o mandado devolvido negativo.
Espigão do Oeste (RO), 30 de julho de 2018.
BRUNO RAFAEL JOCK
Proc.: 0038367-71.2009.8.22.0008
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Estado de Rondônia/ro
Advogado:Jair Alves Batista (OAB/RO 61B), Antonio das Graças
Souza (RO 10-B)
Executado:Comércio de Madeiras Oriente Ltda, Josias Mariano de
Souza, Joaquim Antonio de Martins
Advogado:Erci Francisco de Aguiar Neto (RO 8659)
Sentença:
Vistos etc...Comércio de Madeiras Oriente Ltda, qualificada nos autos,
ofertou exceção de pré-executividade, na ação de execução que lhe
move o Estado de Rondônia, também qualificado nos autos, alegando,
em síntese, que ocorreu prescrição intercorrente na presente execução
fiscal, já que os autos encontram-se arquivados provisoriamente há
mais de 05 anos. O Excepto, pugna pela improcedência da presente
exceção, aduzindo que após o arquivamento cabe a Fazenda Pública
ser ouvida previamente, e não a parte Executada.É o relatório.
Decido.É pacífico na doutrina e na jurisprudência o cabimento da
exceção de pré-executividade. Trata-se de forma mais econômica
de declarar eventuais vícios do processo executivo, situação que
evita a oposição de embargos, por meio do qual se pode arguir
as matérias de ordem pública, a respeito das quais o juiz deve se
pronunciar de ofício.Pois bem.Analisando os autos vejo que nos termo
do Art. 40 §4 da Lei de Execução fiscal prediz que se da decisão que
ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer
a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.Neste sentido o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais entende que:“APELAÇÃO CÍVEL
- EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO -PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - ART. 40, § 4º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
- OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - DECURSO DE 5 ANOS DO
ARQUIVAMENTO - OBSERVÂNCIA - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE. - A prescrição intercorrente deve ser instalada de
ofício pelo Magistrado, após regular intimação da Fazenda Pública,
se a execução permaneceu paralisada por período superior ao prazo
prescricional, nos termos do art. 40, § 4º da Lei de Execuções Fiscais.
(TJ-MG 100249809776640011 MG 1.0024.98.097766-4/001(1),
Relator: ELIAS CAMILO, Data de Julgamento: 27/08/2009, Data
de Publicação: 02/10/2009)”Ainda nesta linha já decidiu o mesmo
Tribunal em outra decisão que:“EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - DECURSO DE 5 ANOS DO ARQUIVAMENTO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. - O artigo 40, §
4º, da Lei de Execução Fiscal, limita-se a regulamentar apenas matéria
processual, o que não ofende o artigo 146, III, da Carta Magna. - A
prescrição intercorrente deve ser decretada de ofício pelo Magistrado,
após regularmente ouvida a Fazenda Pública, se a execução
permaneceu paralisada por período superior ao prazo prescricional.
(TJ-MG 100249304764030011 MG 1.0024.93.047640-3/001(1),
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Relator: SANDRA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2009, Data
de Publicação: 26/02/2010)”Assim, com base no exposto não cabe
ao magistrado declarar a prescrição intercorrente sem que antes seja
dada a oportunidade a Fazenda Pública para se manifestar.Ante o
exposto, pelos fundamentos acima alinhavados, julgo improcedente
a exceção de pré-executividade aforada por Comércio de Madeiras
Oriente Ltda.Intimem-se.Após, manifeste o exequente, no prazo de
15 dias, sobre a ocorrência de prescrição intercorrente. Sem custas
e honorários de Advogado.P.R.I.C.Espigão do Oeste-RO, sexta-feira,
27 de julho de 2018.Leonel Pereira da Rocha Juiz de Direito
Proc.: 0003845-76.2013.8.22.0008
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - Ibama
Advogado:Procurador do Ibama ( 000)
Executado:Indústria e Comércio de Madeiras Pacarana Ltda, Noeli
Trindade Heinzen
Advogado:Cleodimar Balbinot (OAB/RO 3663)
Sentença:
Vistos etc...Industria e Comércio de Madeiras Pacarana Ltda,
qualificada nos autos, ofertou exceção de pré-executividade, na ação
de execução que lhe move o nstituto Nacional do Meio Ambiente e dos
Recursos Renováveis, também qualificado nos autos, alegando, em
síntese, que ocorreu prescrição intercorrente na presente execução
fiscal no período de 11/08/200 à 16/04/2004, não houve nenhuma
decisão que ou despacho nos autos que pudesse interromper o
prazo prescricional.O Excepto, concordou com a ocorrência do
prazo prescricional, eis que o feito permaneceu paralisado por
mais de 3 anos. É o relatório. Decido.É pacífico na doutrina e na
jurisprudência o cabimento da exceção de pré-executividade.
Trata-se de forma mais econômica de declarar eventuais vícios do
processo executivo, situação que evita a oposição de embargos,
por meio do qual se pode arguir as matérias de ordem pública, a
respeito das quais o juiz deve se pronunciar de ofício.Pois bem. A
aplicação da prescrição intercorrente administrativa punitiva contra
a administração pública federal, nesses casos, é regulada pela lei
9.873/99, sendo que o prazo prescricional de 3 anos está previsto
no § 1º do artigo 1º, in verbis:Art. 1o Prescreve em cinco anos a
ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação
em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.§ 1o Incide
a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente
da paralisação, se for o caso.O posicionamento encontra escopo no
recente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
ADMINISTRATIVA.
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO OU DESPACHO POR MAIS DE
TRÊS ANOS. ART. 1º, § 1º, DA LEI N 9.873/99. OCORRÊNCIA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. A acolhida da pretensão recursal, no tocante à
não ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, com a
consequente revisão do julgado impugnado, depende de reexame
fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso
especial por força do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental
não provido.No caso em comento, conforme próprias informações
fornecidas pela exequente (fls. 351), o processo apuratório foi
iniciado em 18/09/199, com a lavratura do auto de infração sendo
finalizado em 16/04/2004, data da notificação do autuado sobre a
decisão administrativa homologatória.Entre estes eventos houve
alguns despachos que interromperam a prescrição intercorrente tais
como a emissão de parecer tecnico em 11/02/2000 (fls. 52), parecer
técnico em 26/05/200 e decisão administrativa homologatória em
30/05/2000 (fls. 63/64) e tentativa de notificação em 1108/2000 (fls.
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69-v).No entanto, após este último evento, passaram-se mais de 3
anos com processo paralisado, entre 11/08/2000 e 16/04/2004 (data
da notificação por edital), o que no nosso entendimento acabou por
atrais a ocorrência da prescrição intercorrente.Ademais, a própria
exequente pugnou pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição
do qual originou-se o referido crédito público.Ante o exposto, julgo
procedente a presente exceção de pré-executividade e consequente
extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 156, inciso V, artigo
174, caput, do Código Tributário Nacional e artigo 487, inciso II,
do Código de Processo Civil. SENTENÇA não sujeita ao reexame
necessário pelo valor da causa. Sem custas e honorários de
Advogado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Espigão do OesteRO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.Leonel Pereira da Rocha Juiz
de Direito
Proc.: 1001203-74.2017.8.22.0008
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:David Alex dos Santos
Advogado:Edson GonÇalves de Abreu (RO 8695)
Despacho:
Vistos, etc...Considerando que mesmo devidamente intimado por
intermédio de seu patrono quedou-se inerte, evidenciando que
desistiu da oitiva da testemunha.Assim, dê-se vista as partes para
alegações finais.Espigão do Oeste-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Leonel Pereira da Rocha Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO CRIMINAL
PRAZO DA AUDIÊNCIA
Processo: 0000553-78.2016.822.0008
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Assunto: Receptação.
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Ivan de Souza Martins
Advogado: Defensoria Pública
Intimação DE: Ivan de Souza Martins, Brasileirofilho de Erealdina
Aragão da Silva e José Martins Pereira Filho, nascido aos
10/08/1996, natural de Espigão do Oeste-RO, atualmente em lugar
incerto e não sabido.
Finalidade: INTIMAR o denunciado, para, sob pena de revelia,
no dia, hora e local descritos abaixo, comparecer à audiência
de instrução e Julgamento, abaixo designada, acompanhado de
advogado, sob pena de ser-lhe nomeado defensor público.
DATA, HORA E LOCAL DA AUDIÊNCIA: Audiência de Instrução e
Julgamento no dia 28/08/2018 08:00:00, na Sala de Audiências da
1ª Vara da Comarca de Espigão do Oeste-RO.
Espigão do Oeste,30 de Julho de 2018.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

2º CARTÓRIO
2º Cartório
Proc.: 0004171-02.2014.8.22.0008
Ação:Ação Civil Pública
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido:Construtora Triangulo Ltda, João da Costa Ramos
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 dias
Finalidade: CITAÇÃO do(s) Requerido(a)(s) CONSTRUTORA
TRIÂNGULO LTDA, atualmente operando com o nome empresarial
CONSTRUTORA INTEGRAL LTDA, - Pessoa Jurídica de Direito
Privado, CNPJ-MF Nº 05.930.052/0001-80, na pessoa de seu(s)
Sócios-Proprietários srs. NILTON GALDEANO RÊGO e EDERSON
RIGOLI GONÇALVES; e de JOÃO DA COSTA RAMOS, -
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brasileiro(a), engenheiro civil CREA 51630D/MG – VISTO 2919/
RO, filho(a) de Antônio Ferreira Ramos e de Emília M. Ramos,
nascido(a) a 08/11/1957, - ambos atualmente em lugar incerto e
não sabido, - para contestar, querendo, a ação infra identificada,
- cuja inicial está disponível em inteiro teor no Cartório desta 2ª
Vara Genérica do Fórum de Espigão do Oeste, RO, e ou poderá
ser acessada no Pje de numeração supra referida, - no prazo de
15 (quinze) dias, após o decurso do prazo deste Edital. Não sendo
contestada a ação, se presumirão aceitos pelo(s) Requerido(s),
como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. Espigão do
Oeste, RO, 30 de julho de 2018,
Wanderley Jose Cardoso,
Juiz de Direito
Sede do Juízo: Fórum da Comarca de Espigão do Oeste, Rua Vale
Formoso, 1954, Vista Alegre, Espigão do Oeste, RO, 76974000 Fones: (69)3481.2921(Fax); 3481-2279, 2ª Vara Genérica: Ramal
207, end. eletrônico eoe2vara@tjro.jus.br (vss)
Proc.: 0036321-85.2004.8.22.0008
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Anderson Ataíde
Advogado:Elisa Dickel de Souza (RO 1.177), Silvio José Jeronymo
Vian (RO 547/A), José Fernando Roge (OAB/RO 5427), Humberto
Alencar Dickel de Souza (RO 1678)
Executado:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Advogado não Informado ( 00000):
INTIMAÇÃO da parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias
se manifestar quanto à Certidão de fls, 142v, conforme transcrição
infra:
“O Precatório não se consegue finalizar no sistema ePrecWeb, por
seguinte notificação: ‘o beneficiário ... está com situação cadastral
irregular na Receita Federal do Brasil. A requisição não pode ser
salva.’”.
Proc.: 0003558-84.2011.8.22.0008
Ação:Execução Fiscal
Exequente:União Federal
Executado:J.s.s. Artefatos de Madeiras Ltda
Decisão:
Vistos e Examinados.Acolho os embargos de declaração manejados
pela Fazenda Pública ( fls. 103/106) com efeitos modificativos, revogando
a decisão de fl. 100, para o fim de determinar o prosseguimento do feito
pelo meio físico.Passo a analisar o pedido de fls. 97/100.No item “1”
da petição, a Fazenda pugna pela penhora dos bens que compõem o
estoque da empresa, até o limite da quantia pleiteada, com fundamento
no art. 11, VII da Lei 6.830/80.Defiro o pedido.Expeça-se mandado de
penhora e avaliação dos bens que compõem o estoque da empresa
executada, até o limite da dívida. Após, intime-se o responsável legal.
Valor da obrigação: R$ 117.763,14.Após o cumprimento da diligência,
abra-se vista à exequente para prosseguimento. SERVE COMO
MANDADO PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO.Espigão do
Oeste-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.Wanderley José Cardoso
Juiz de Direito
Proc.: 0000513-67.2014.8.22.0008
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Cleusa Mirian dos Santos, Suênio Silva Santos, Aleander
Mariano Silva Santos, Lívia Grasiela da Silva Santos Klitzke
Advogado:Aleander Mariano Silva Santos (RO 2295)
Requerido:José Fornaziere
Advogado:Marcelo Vendrusculo (RO 304-B), Suéli Balbinot da Silva
(RO 6706), Julliana Araújo Campos de Campos Reiser (RO 1678)
Decisão:
Mantenho a DECISÃO agravada por seus fundamentos.
Considerando que não há nenhuma certidão ou informação sobre o
recebimento do recurso e seus efeitos, aguarde-se em Cartório até
que seja possível verificar em quais efeitos o Agravo de Instrumento
foi recebido.C.Espigão do Oeste-RO, sexta-feira, 27 de julho de
2018.Wanderley José Cardoso Juiz de Direito
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Proc.: 0000115-81.2018.8.22.0008
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público Federal
Réu:Edineu Potin
Advogado:Francisco Valter dos Santos (OAB/RO 3583)
Despacho:
Defiro o requerimento formulado às fls. 30/31 e redesigno audiência
admonitória para o dia 30 de agosto de 2018, às 09h30min.Ciência
ao Ministério Público.I.C.Espigão do Oeste-RO, sexta-feira, 27 de
julho de 2018.Wanderley José Cardoso Juiz de Direito
Proc.: 0000663-09.2018.8.22.0008
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Ricardo dos Santos Souza
Despacho:
Trata-se de execução de pena de Ricardo dos Santos Souza, o
qual foi condenado a uma pena de seis (06) anos, oito (08) meses
e vinte e seis (26) dias de reclusão, em regime semiaberto.Extraise dos autos, que o reeducando encontra-se preso na Cada de
Detenção da Comarca de Rolim de Moura/RO.Elabore-se cálculo
de liquidação de pena. Após, intimem-se as partes.OFICIE-SE AO
DIRETOR DO PRESÍDIO DA CASA DE DETEÇÃO DE ROLIM DE
MOURA/RO, PARA QUE COLEQUE, IMEDIATAMENTE, O RÉU
NO REGIME SEMIABERTO.Comunique-se o Diretor da Unidade
Prisional local.I.C.Espigão do Oeste-RO, sexta-feira, 27 de julho de
2018.Wanderley José Cardoso Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste
2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7002420-16.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: RODRIGO DETTI BRUMATTI
Advogado do(a) REQUERENTE: POLIANA POTIN - RO0007911
REQUERIDO: EDSON GERALDO DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
1. Designo audiência de Conciliação para o dia 27/08/2018 às
09h40min.
2. Proceda a CITAÇÃO da parte requerida acima, de todos os
termos constantes na petição inicial, e após INTIME-A para que
compareça na data acima, na Rua Vale Formoso nº 1954, na
Sala de Audiências do Centro Judiciário de Solução de ConflitosCEJUSC desta Comarca, 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) O não comparecimento à audiência de conciliação acarretará a
presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora na
peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
3. Intime-se a parte autora por meio de seu/sua advogado(a), via
sistema.
4. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO
REQUERIDO(A):
Nome: EDSON GERALDO DOS SANTOS
Endereço: Rua Matriz, 3261, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO CEP: 76974-000
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7002419-31.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: PEDRO PINHEIRO GONCALVES FILHO
Advogados do(a) REQUERENTE: ANA RITA COGO - RO0000660,
INES DA CONSOLACAO COGO - RO0003412
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
Vistos, etc...
Deixo de designar audiência de conciliação em razão das ações
idênticas processadas neste Juízo não terem obtido êxito em
acordo entre as partes.
Cite-se a parte requerida para, no prazo de 10 dias, contestar a
presente ação.
Havendo preliminares na petição de defesa, desde já, abra-se vista
ao requerente para impugnar, no prazo de 10 dias.
Consigno que caso a parte requerida tenha interesse em apresentar
proposta de acordo, que seja informado na contestação, sendo o
processo concluído para designação de data para audiência.
I.C.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO
REQUERIDO(A):
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 4621, CENTRO,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7002447-96.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ANALINE FERREIRA DO AMARAL
Advogado do(a) REQUERENTE: JESSINI MARIE SANTOS SILVA
- RO0006117
REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
1. Designo audiência de Conciliação para o dia 27/08/2018 às
12h00min.
2. Proceda a CITAÇÃO da parte requerida acima, de todos os
termos constantes na petição inicial, e após INTIME-A para que
compareça na data acima, na Rua Vale Formoso nº 1954, na
Sala de Audiências do Centro Judiciário de Solução de ConflitosCEJUSC desta Comarca, 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) O não comparecimento à audiência de conciliação acarretará a
presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora na
peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
3. Intime-se a parte autora por meio de seu/sua advogado(a), via
sistema.
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4. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO
REQUERIDO(A):
Nome: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Endereço: Rua Verbo Divino, 2001, 3 ao 6 andar - de 999/1000
ao fim, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo - SP - CEP:
04719-002
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7002047-53.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 15/06/2016 15:51:08
Requerente: VALDIVINO ALVES PERES
Advogado do(a) AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA
- RO0003403
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO
DE AUXÍLIO DOENÇA OU CONCESSÃO APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ proposta por VALDIVINO ALVES PERES em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
A parte requerente alegou, em síntese, que é segurado especial
e que no dia 28/09/2014 sofreu um acidente de trânsito com
motocicleta, razão pela qual apresenta problemas de saúde que
o incapacitaram para o trabalho. Disse que recebeu o benefício
de auxílio-doença de 22/10/2014 até 28/04/2016. Requereu a
procedência dos pedidos a fim de que o Requerido seja compelido
a implantar em seu favor o benefício da aposentadoria por invalidez
ou restabelecer o auxílio-doença. Pleiteou a concessão dos
benefícios da justiça gratuita e o deferimento de tutela de urgência.
Juntou procuração e documentos.
A gratuidade processual foi deferida e o pedido antecipatório
negado (ID 5247045).
O INSS apresentou contestação (ID 6255963), alegando falta de
interesse de agir.
Réplica (ID 6324258).
No ID 8153833 houve o afastamento da preliminar e determinado
a realização de perícia médica para verificação da incapacidade
alegada.
O laudo pericial foi anexado nos IDs 11984665 e 11985069, no
qual foi anotado a inexistência de incapacidade.
O autor solicitou esclarecimento do perito no ID 12697492.
Manifestação do INSS no ID 12818492.
O complemento da perícia foi anexado no ID 16762684.
Sobre a complementação do laudo, o INSS manifestou-se no ID
16932617.
O autor manifestou-se sobre a complementação do laudo, afirmando
que o perito não atendeu ao pedido de esclarecimento, requerendo
nova perícia e oportunizada a apresentação de alegações finais
(ID 17468955).
É o relatório.
Passo a decidir.
Entendo que o feito encontra-se suficientemente instruído e
comporta imediato julgamento. Efetivamente, conquanto a questão
de mérito envolva discussão fática e de direito, na parte relativa
aos fatos, os documentos constantes dos autos, aliados à perícia
realizada, são suficientes para a correta compreensão e apreciação
do caso.
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Apesar do descontentamento da parte autora com o resultado da
perícia, o laudo pericial esclareceu os questionamentos elaborados
de forma clara, mostrando-se suficiente ao convencimento do
Juiz. No complemento ao laudo, o perito esclareceu que houve
incapacidade, mas que no momento não há incapacidade alguma.
Anoto que o laudo pericial foi emitido por profissional especialista da
patologia do autor (ortopedia). O reconhecimento da existência de
incapacidade em período anterior não desautoriza a conclusão de
que atualmente o requerente encontra-se habilitado para trabalhar.
Ante as considerações acima, não verifico qualquer nulidade do
laudo pericial, motivo pelo qual, passo ao exame da causa.
Assim, presentes os pressupostos processuais e as condições da
ação, passo a julgar o pedido, nos termos do artigo 355, I do Novo
Código de Processo Civil.
Pretende a parte autora o restabelecimento do benefício
previdenciário de auxílio-doença, e, alternativamente, caso
constatada a hipótese, a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez, alegando a existência de incapacidade
para o exercício de atividade profissional.
A Lei 8.213/91, dispõe em seu seus artigos 42, 59 e 60:
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
nesta condição.
§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da
verificação da condição de incapacidade mediante exame médicopericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às
suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
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.
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a
contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso
dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade
e enquanto ele permanecer incapaz.
Os requisitos indispensáveis para a concessão de benefícios
previdenciários de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são:
a) a qualidade de segurado;
b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, excetuados os
casos em que há dispensa de carência;
c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou
total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade
laboral.
No caso vertente, quando da realização da perícia médica, o
experto constatou que o Autor é portador de “sequela de fratura em
perna direita” CID T 93 (quesito 1).
Conforme quesito 3, a doença apresentada pelo Autor NÃO o torna
incapaz para o exercício de atividades laborais. O perito concluiu
que o autor está apta ao retorno laboral (quesito 9)
No caso, a perícia foi realizada por médico especialista na patologia,
que constatou a capacidade da parte autora. Na sistemática
processual civil vigente, adotou-se o princípio da livre apreciação
das prova, em função do qual cabe ao magistrado avaliar a
necessidade da sua produção, e a forma com que produzida,
de maneira a possibilitar a formação de seu convencimento e o
julgamento da causa. Assim, ante a idoneidade com que se reveste
a prova pericial produzida nos autos, assim como a realidade fática
apresentada, entendo que o caso é de improcedência.
Dessa forma, não faz jus o requerente aos benefícios pretendidos,
pois ausentes os requisitos relativos à incapacidade(artigos 42 e 59
da Lei n.º 8.213/91).
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Esclareço que em caso de evolução da doença, e mantida a
qualidade de segurado, o requerente poderá renovar o pedido.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por
VALDIVINO ALVES PERES em face do INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL – INSS. Resolvo o processo, com apreciação
de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e demais
despesas processuais,bem como honorários advocatícios, que
fixo, de forma equitativa, em R$800,00 (artigo 85, §8º do Código
de Processo Civil).
Isento-a, entretanto, em virtude da concessão dos benefícios
da justiça gratuita, ressalvada a demonstração, dentro do prazo
legal (artigo 98, §3º do Código de Processo Civil), da hipótese
preceituada no artigo 98, §2º do Código de Processo Civil.
Sentença não sujeita ao reexame necessário.
Em caso de recurso deverá o cartório intimar a parte contrária
para apresentar suas contrarrazões, independentemente de nova
CONCLUSÃO e transcorrido o prazo, com ou sem manifestação,
encaminhar o processo ao Egrégio Tribunal Regional Federal da
1ª Região.
Diante de devolução da requisição de pagamento ao perito
(ID 16359660), determino que o cartório adote as providências
necessárias para reencaminhamento do requisitório
Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido pelas partes,
ARQUIVE-SE.
P.R.I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7002444-44.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: CASA DOS COLCHOES PENA LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: POLIANA POTIN - RO0007911
REQUERIDO: ANTONIO ALVES SIMAO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
1. Designo audiência de Conciliação para o dia 27/08/2018 às
11h40min.
2. Proceda a CITAÇÃO da parte requerida acima, de todos os
termos constantes na petição inicial, e após INTIME-A para que
compareça na data acima, na Rua Vale Formoso nº 1954, na
Sala de Audiências do Centro Judiciário de Solução de ConflitosCEJUSC desta Comarca, 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) O não comparecimento à audiência de conciliação acarretará a
presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora na
peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
3. Intime-se a parte autora por meio de seu/sua advogado(a), via
sistema.
4. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO
REQUERIDO(A):
Nome: ANTONIO ALVES SIMAO
Endereço: Rua Alagoas, 3700, Vista Alegre, ESPIGÃO D’OESTE RO - CEP: 76974-000
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7002440-07.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: GUILHERME MORENO GUTERRES
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLA DO NASCIMENTO
GALDINO - RO7283
REQUERIDO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS
LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
Endereço: Rua Martins Gonçalves de Souza, 346, Galpão 01,
Bloco B, Sala 02, Dos Pires, Extrema - MG - CEP: 37640-000
Sentença
Vistos
O menor, absolutamente incapaz, não pode demandar no Juizado
Especial Cível, tendo em vista o disposto no art.8º da Lei nº9.099/95.
Assim, extingo o processo, nos termos do art.51, IV, da Lei 9.099/95.
Arquive-se.
I.C.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª 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.: 7002646-89.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente:Nome: LUIS OTAVIO COSTA
Endereço: NAÇÕES UNIDAS, 1291, CASA, VISTA ALEGRE,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado: SONIA JACINTO CASTILHO OAB: RO0002617
Endereço: desconhecido
Requerido:Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Certidão
Certifico, para os devidos fins de direito, cadastrei as RPVs no
sistema e-PrecWeb do TRF1, conforme comprovante em anexo. O
certificado é verdade e dou fé.
Espigão do Oeste-RO, 27 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7002414-09.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: RODRIGO DETTI BRUMATTI
Advogado do(a) REQUERENTE: POLIANA POTIN - RO0007911
REQUERIDO: MICHAEL STEIN
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
1. Designo audiência de Conciliação para o dia 27/08/2018 às
07h40min.
2. Proceda a CITAÇÃO da parte requerida acima, de todos os
termos constantes na petição inicial, e após INTIME-A para que
compareça na data acima, na Rua Vale Formoso nº 1954, na
Sala de Audiências do Centro Judiciário de Solução de ConflitosCEJUSC desta Comarca, para audiência de CONCILIAÇÃO.
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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) O não comparecimento à audiência de conciliação acarretará a
presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora na
peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
3. Intime-se a parte autora por meio de seu/sua advogado(a), via
sistema.
4. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO
REQUERIDO(A):
Nome: MICHAEL STEIN
Endereço: Rua 1 de Maio, 2207, Jorge Teixeira, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7002445-29.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: CASA DOS COLCHOES PENA LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: POLIANA POTIN - RO0007911
REQUERIDO: SUZANA SANTOS DE SOUZA FREITAS
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
1. Designo audiência de Conciliação para o dia 28/08/2018 às
07h40min.
2. Proceda a CITAÇÃO da parte requerida acima, de todos os
termos constantes na petição inicial, e após INTIME-A para que
compareça na data acima, na Rua Vale Formoso nº 1954, na
Sala de Audiências do Centro Judiciário de Solução de ConflitosCEJUSC desta Comarca, 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) O não comparecimento à audiência de conciliação acarretará a
presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora na
peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
3. Intime-se a parte autora por meio de seu/sua advogado(a), via
sistema.
4. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO
REQUERIDO(A):
Nome: SUZANA SANTOS DE SOUZA FREITAS
Endereço: Rua Edson Dantas, 3702, Liberdade, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo n.: 7001840-83.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente:Nome: CLAUDIA MARIA CAROLINO DA SILVEIRA
CARVALHO
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Endereço: Rua Rio Branco, 2469, São José, ESPIGÃO D’OESTE
- RO - CEP: 76974-000
Advogado: FELIPE WENDT OAB: RO0004590 Endereço:
desconhecido Advogado: ROSANA FERREIRA PONTES OAB:
RO6730 Endereço: Rua Rio Branco, 1258, Princesa Isabel, Cacoal
- RO - CEP: 76964-084 Advogado: EBER COLONI MEIRA DA
SILVA OAB: RO0004046 Endereço: Rua Abílio Freire dos Santos,
152, Dois de Abril, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-842
Requerido:Nome: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO D’OESTE
Endereço: R. Rio Grande do Sul, 1000-1082, Vista Alegre,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE
Endereço: desconhecido
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão
do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para querendo
apresentar impugnação à contestação apresentada pela parte
requerida.
Espigão do Oeste, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo n.: 7001839-98.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente:Nome: ARMELINDA PAGUNG
Endereço: Rua Marajó, 2718, Liberdade, ESPIGÃO D’OESTE - RO
- CEP: 76974-000
Advogado: FELIPE WENDT OAB: RO0004590 Endereço:
desconhecido Advogado: ROSANA FERREIRA PONTES OAB:
RO6730 Endereço: Rua Rio Branco, 1258, Princesa Isabel, Cacoal
- RO - CEP: 76964-084 Advogado: EBER COLONI MEIRA DA
SILVA OAB: RO0004046 Endereço: Rua Abílio Freire dos Santos,
152, Dois de Abril, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-842
Requerido:Nome: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO D’OESTE
Endereço: R. Rio Grande do Sul, 1000-1082, Vista Alegre,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE
Endereço: desconhecido
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão
do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para querendo
apresentar impugnação à contestação apresentada pela parte
requerida.
Espigão do Oeste, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo n.: 7001834-76.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente:Nome: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Endereço: RUA PIAUI, 3037, LIBERDADE, ESPIGÃO D’OESTE RO - CEP: 76974-000
Advogado: FELIPE WENDT OAB: RO0004590 Endereço:
desconhecido Advogado: EBER COLONI MEIRA DA SILVA OAB:
RO0004046 Endereço: Rua Abílio Freire dos Santos, 152, Dois
de Abril, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-842 Advogado: ROSANA
FERREIRA PONTES OAB: RO6730 Endereço: Rua Rio Branco,
1258, Princesa Isabel, Cacoal - RO - CEP: 76964-084
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Requerido:Nome: Município de Espigão D’Oeste
Endereço: R Rio Grande do Sul, 1000 - 1082, Vista Alegre,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE
Endereço: desconhecido
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão
do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para querendo
apresentar impugnação à contestação apresentada pela parte
requerida.
Espigão do Oeste, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª 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.: 7001837-31.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente:Nome: VANUSA DE MENDONCA SILVA
Endereço: Rua Bahia, 2644, Apt 03, Centro, ESPIGÃO D’OESTE RO - CEP: 76974-000
Advogado: FELIPE WENDT OAB: RO0004590 Endereço:
desconhecido Advogado: ROSANA FERREIRA PONTES OAB:
RO6730 Endereço: Rua Rio Branco, 1258, Princesa Isabel, Cacoal
- RO - CEP: 76964-084 Advogado: EBER COLONI MEIRA DA
SILVA OAB: RO0004046 Endereço: Rua Abílio Freire dos Santos,
152, Dois de Abril, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-842
Requerido:Nome: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO D’OESTE
Endereço: R. Rio Grande do Sul, 1000-1082, Vista Alegre,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE
Endereço: desconhecido
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão
do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para querendo
apresentar impugnação à contestação apresentada pela parte
requerida.
Espigão do Oeste, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª 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.: 7001830-39.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente:Nome: POLIANA PORTO QUEIROZ
Endereço: RUA MATO GROSSO, 2554, S/B, ESPIGÃO D’OESTE
- RO - CEP: 76974-000
Advogado: FELIPE WENDT OAB: RO0004590 Endereço:
desconhecido Advogado: EBER COLONI MEIRA DA SILVA OAB:
RO0004046 Endereço: Rua Abílio Freire dos Santos, 152, Dois
de Abril, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-842 Advogado: ROSANA
FERREIRA PONTES OAB: RO6730 Endereço: Rua Rio Branco,
1258, Princesa Isabel, Cacoal - RO - CEP: 76964-084
Requerido:Nome: Município de Espigão D’Oeste
Endereço: R Rio Grande do Sul, 1000 - 1082, Vista Alegre,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE
Endereço: desconhecido
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão
do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para querendo
apresentar impugnação à contestação apresentada pela parte
requerida.
Espigão do Oeste, 30 de julho de 2018
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo n.: 7001831-24.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente:Nome: LUCINEIA CABRAL DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Bom Jesus, 3560, Caixa DA Agua, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado: FELIPE WENDT OAB: RO0004590 Endereço:
desconhecido Advogado: ROSANA FERREIRA PONTES OAB:
RO6730 Endereço: Rua Rio Branco, 1258, Princesa Isabel, Cacoal
- RO - CEP: 76964-084 Advogado: EBER COLONI MEIRA DA
SILVA OAB: RO0004046 Endereço: Rua Abílio Freire dos Santos,
152, Dois de Abril, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-842
Requerido:Nome: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO D’OESTE
Endereço: R. Rio Grande do Sul, 1000-1082, Vista Alegre,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE
Endereço: desconhecido
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão
do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para querendo
apresentar impugnação à contestação apresentada pela parte
requerida.
Espigão do Oeste, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7003057-35.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 26/08/2016 10:02:24
Requerente: JOSE VIEIRA AMARAL
Advogado do(a) AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA
- RO0003403
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intime-se a perita para esclarecer as dúvidas suscitadas pelo autor
(ID 17359862- data incapacidade).
Com a vinda dos esclarecimentos, intimem-se as partes.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo n.: 7002068-58.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente:Nome: VALDECI GONDERINH
Endereço: Rua Pará, 3382, caixa D’água, ESPIGÃO D’OESTE RO - CEP: 76974-000
Advogado: RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA OAB:
RO0004688 Endereço: desconhecido
Requerido: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
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Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão
do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para querendo
apresentar impugnação à contestação apresentada pela parte
requerida.
Espigão do Oeste, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo n.: 7003171-37.2017.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente:Nome: CENCI & VAZ LTDA - ME
Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2370, CENTRO,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado: INES DA CONSOLACAO COGO OAB: RO0003412
Endereço: desconhecido Advogado: ANA RITA COGO OAB:
RO0000660 Endereço: RUA ACRE, 3154, VISTA ALEGRE,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Requerido:Nome: DHANDARA ARAUJO DE CARVALHO LOPES
Endereço: RUA CARAJÁS, N. 430, BAIRRO BNH, Cacoal - RO CEP: 76960-959
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão
do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para querendo
apresentar impugnação à contestação apresentada pela parte
requerida.
Espigão do Oeste, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo n.: 7001836-46.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente:Nome: ALAN FRANCISCO GONCALVES SOUZA
Endereço: RUA AMAZONAS, 2159, MORADA DO SOL, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado: FELIPE WENDT OAB: RO0004590 Endereço:
desconhecido Advogado: ROSANA FERREIRA PONTES OAB:
RO6730 Endereço: Rua Rio Branco, 1258, Princesa Isabel, Cacoal
- RO - CEP: 76964-084 Advogado: EBER COLONI MEIRA DA
SILVA OAB: RO0004046 Endereço: Rua Abílio Freire dos Santos,
152, Dois de Abril, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-842
Requerido:Nome: Município de Espigão D’Oeste
Endereço: R Rio Grande do Sul, 1000 - 1082, Vista Alegre,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: MUNICIPIO DE ESPIGAO D’OESTE
Endereço: desconhecido
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão
do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para querendo
apresentar impugnação à contestação apresentada pela parte
requerida.
Espigão do Oeste, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª 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.: 7004524-15.2017.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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Requerente:Nome: AILTON LENKE
Endereço: RUA SANTA CATARINA, 3076, CAIXA DA AGUA,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Requerido:Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
DECISÃO
Trata-se de ação que objetiva a concessão/manutenção/
reimplantação de benefício previdenciário, envolvendo as partes
acima indicadas.
Considerando que a parte autora demonstrou sua insuficiência
de recursos, nos termos do artigo 5º, LXXIV da CF, concedo as
benesses da Justiça Gratuita.
Em sua inicial, a parte autora pleiteia tutela de urgência para
determinar ao requerido a concessão/manutenção/ reimplantação
do benefício previdenciário durante o curso do processo.
O deferimento da tutela de urgência, em caso de improcedência
do pleito exordial, pode causar ao requerido, que é ente público,
situação irreversível, uma vez que a recuperação de valores
porventura adiantados à parte autora se tornaria muito difícil, ou
mesmo impossível.
Assim, apesar da documentação apresentada, o pleito da parte
autora enseja providência de difícil reversão, o que encontra
óbice no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil, que assim
dispõe:
Art. 300. [...]
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.
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.
No mais, entendo necessária e pertinente a realização da perícia,
sobretudo para se aferir o grau de invalidez do(a) autor(a), razão
por que determino sua produção.
Nenhum prejuízo haverá para as partes, ao contrário, otimizará o
trâmite do processo, sendo o procedimento amplamente adotado
na Justiça Federal sem insurgência da Autarquia ré.
Para a realização da perícia médica, na forma do art. 465, do CPC,
nomeio como perito(a) do juízo a médica clinica geral Drª Nilvani
Ribeiro de Oliveira Perini, CRM 1970-RO, FONE (69) 99903-0101.
A perícia será realizada no dia 03/09/2018, às 16 horas, no
Hospital Samar, Av São Paulo, 2326, Cacoal - Rondônia,
e-mail nilvaniperini@hotmail.com.
Justifico a nomeação de um clínico geral em razão da falta de
médicos especialistas cadastrados que realizam perícias em
nossa Comarca, nos termos do artigo 156 §5º do NCPC.
O perito nomeado responderá aos quesitos padrão anexos à
Portaria Conjunta 01/2014 desta Comarca, cuja cópia dos quesitos
constantes no anexo I (benefício assistencial à pessoa portadora
de deficiência) ou II ( auxílio-doença, aposentadoria por invalidez
e auxílio-acidente) da Portaria, 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 CPC, por entender que o laudo a ser apresentado, respondendo
aos quesitos padrão é suficiente para esclarecimento da causa. 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), consignando que este valor já foi fixado acima do limite
máximo previsto no anexo da Resolução 305/2014 do Conselho
da Justiça Federal.
Justifico a majoração em razão da dificuldade na indicação e
aceitação de profissional especializado para realizar a perícia
que, repise-se, é imprescindível para a instrução do feito, além
de ter sido este o valor aceito pelo perito em outros processos
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similares, aliado ao fato de que o trabalho desenvolvido, o
tempo dispensado e a complexidade da perícia que vem sendo
demonstrada nos casos previdenciários, a qual não se restringe
apenas na avaliação médica do(a) periciado(a), como também na
elaboração de laudo final, apontam a necessidade da majoração
ora imposta, como valoração do trabalho empenhado.
Intimem-se as partes pelo Sistema PJE e o perito.
Na forma do art. 465, § 1º, do CPC, as partes devem ser intimadas
para indicarem, querendo, assistentes técnicos no prazo de 15
(quinze) dias.
Intime-se a parte autora a comparecer à perícia munida de seus
documentos e exames, bem como do assistente técnico.
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 chegada do laudo pericial, 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 dos honorários
periciais, nos termos da Resolução n. 305/2014, do CJF.
Quanto à citação da autarquia ré, postergo-a para momento
ulterior à realização da perícia médica, a fim de possibilitar melhor
condição de defesa ao requerido e a celeridade da instrução
processual.
Pautada no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e
a fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas
na fase de saneamento/julgamento antecipado da lide, exceto
quanto ao pedido incidental urgente, autorizo o Sr. Escrivão ou
substituto imediato a prática dos seguintes atos ordinatórios, com
a vinda do laudo pericial:
a) citação do INSS para responder no prazo de 30 (trinta dias),
- conforme artigo 183, caput, do NCPC - manifestando-se
sobre o laudo e especificando as provas que pretenda produzir,
justificando seu objeto e pertinência, sem prejuízo do julgamento
antecipado da lide;
b) com a vinda da contestação, dê-se vista à parte autora para
que, querendo, se manifeste acerca do laudo pericial, ofereça
réplica, bem como para que especifique as provas que pretende
produzir, justificando a pertinência e a finalidade, sem prejuízo do
julgamento antecipado.
Havendo interesse de produção de prova testemunhal, devem as
partes depositar o respectivo rol, com qualificação e endereço das
mesmas, em obediência ao princípio do contraditório.
Deixo de designar audiência de conciliação em razão da
recorrente ausência dos Procuradores do INSS nas audiências, o
que sinaliza seu não comparecimento, sendo inócua a audiência
conciliatória além de prejudicar a celeridade processual.
Cumpram-se.
Cite-se e intime-se a parte requerida.
Serve a presente decisão como mandado.
ESPIGÃO DO OESTE, data certificada.
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69)
34812279. Processo: 7002576-38.2017.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 01/08/2017 15:56:21
Requerente: PABLO MAITON DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ CARLOS STORCH - RO0003903
Requerido: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Advogado do(a) RÉU: TALES MENDES MANCEBO - RO0006743
Despacho
Reclassifique-se o feito (cumprimento de sentença).
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Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, pague ao exequente a importância
devida indicada no demostrativo discriminado e atualizado do
crédito (artigo 513, §2º, NCPC).
Decorrido o prazo previsto no artigo 523 do NCPC, sem
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação.
Não havendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do
NCPC, será acrescido de multa de 10% sobre o valor do débito e,
também, de honorários advocatícios de 10%.
Decorrido o prazo, não efetuado o pagamento voluntário no prazo
de 15 (quinze) dias, independente de nova intimação do devedor,
poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas via sistema
informatizado à disposição do juízo, com pagamento da diligência.
Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido
o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer diretamente
à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do
CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos
do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Expeça-se o necessário.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7002422-20.2017.8.22.0008
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Data da Distribuição: 17/07/2017 16:59:34
Requerente: HOLMES HOKCHARLES STORK
Advogado do(a) EXEQUENTE: SONIA JACINTO CASTILHO RO0002617
Requerido: GEISIANE DA SILVA STORK
Advogado do(a) EXECUTADO: LARISSA SILVA STEDILE RO8579
DECISÃO
Trata-se de ação de exoneração de alimentos ajuizada por
HOLMES HOKCHARLES STORK em face de GEISIANE DA SILVA
STORK, argumentando, em síntese, que a requerida encontra-se
convivendo em união estável com Sidney Mazito da Mota.
Citada, apresentou contestação (ID Num. 12803873), alegando,
em preliminar, falta de capacidade processual, posto que possui 17
anos de idade. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido.
Réplica ID Num. 12889941.
Audiência de conciliação restou infrutífera ID Num. 12927797.
O Ministério Público deixou de se manifestar nos autos.
É o relatório. Decido.
Examinando os autos, verifica-se que no curso da ação a requerido
adquiriu a maioridade, assim, entendo pelo prosseguimento do
feito, privilegiando o princípio da celeridade processual.
Desnecessário retificação do polo passivo.
Analisando os fatos relatados na contestação e impugnação,
vejo que é aplicável ao caso o procedimento de mediação com a
profissional habilitada da CEJUSC.
Designo audiência de MEDIAÇÃO para o dia 29/08/2018 ÀS
8h30min, 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 34812279 ou 34812921.
Proceda a INTIMAÇÃO DAS PARTES.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/INTIMAÇÃO
ESPIGÃO D’OESTE, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste
2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7002356-74.2016.8.22.0008
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
Data da Distribuição: 07/07/2016 10:04:51
Requerente: LEDA CRISTINA DE MELO e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: SONIA JACINTO CASTILHO RO0002617
Advogado do(a) REQUERENTE: SONIA JACINTO CASTILHO RO0002617
Advogado do(a) REQUERENTE: SONIA JACINTO CASTILHO RO0002617
Requerido: Este Juízo
Advogado do(a) INTERESSADO:
Despacho
A parte autora requer expedição de alvará judicial objetivando
o levantamento de valores disponíveis nos autos n. 010950441.2011.4.01.9198.
Expedido ofício à CEF solicitando informações sobre a existência
de valores depositados em nome de José Nunes de Melo, a
resposta foi anexada no ID 8889543.
Considerando que na resposta do ofício constou que havia o valor de
R$ 9.481,44 referente ao processo n. 0109504-41.2011.4.01.9198,
foi determinado a expedição de ofício ao Juízo Federal solicitando
transferência do referido valor para uma conta judicial vinculada ao
presente feito.
Ocorre que o ofício foi distribuído como pedido de alvará judicial e
extinto por incompetência do JEF.
Esclareço que o ofício não foi expedido com o objetivo de expedir
alvará judicial, mas sim para efetuar a transferência do valor
depositado nos autos n. 0109504-41.2011.4.01.9198 para uma
conta vinculada ao presente feito (alvará judicial).
Dessa forma, renove-se a expedição de ofício ao Juízo Federal
solicitando a transferência do valor depositado nos autos n.
0109504-41.2011.4.01.9198 para uma conta vinculada ao presente
feito.
Expeça-se o necessário.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste
2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo n.: 7001838-50.2017.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente:Nome: MARIA JOSE VIANA DE ASSIS
Endereço: LINHA JK, KM 70, ZONA RURAL, ESPIGÃO D’OESTE
- RO - CEP: 76974-000
Advogado: RUBENS DEMARCHI OAB: RO0002127 Endereço:
desconhecido
Requerido:Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Certidão
Certifico, para os devidos fins de direito, que distribuí os presentes
autos no Pje 2º do TRF1, conforme comprovante em anexo. O
certificado é verdade e dou fé.
Espigão do Oeste-RO, 30 de julho de 2018
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COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0001700-21.2016.8.22.0015
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Emanuely Bezerra Grilo, Valdeci Queiroz Assunção,
Paulo Cezar Sá Cortez
Advogado:Marcos Antônio Faria Vilela de Carvalho (OAB/RO 084),
Adriana Nobre Belo Vilela (RO 4408), Fábio Villela Lima (RO 7687),
Marcos Vilela Carvalho (RO 084)
Despacho:
DESPACHORecebo o recurso da Defesa dos acusados EMANUELY
e PAULO, por serem próprios e tempestivos.Certifique-se a
escrivania o trânsito em julgado em relação ao condenado Valdeci,
caso tenha ocorrido, expedindo-se a respectiva guia definitiva.Com
fulcro no art. 600, § 4º, do CPP, remeta-se o recurso ao E. Tribunal
de Justiça, com as nossas homenagens.Pratique-se o necessário.
Guajará-Mirim-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.Leonardo Meira
Couto Juiz de Direito
Francisca Mejia de Oliveira
Escrivã Judicial Titular

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.: 0001228-49.2018.8.22.0015
Ação:Processo Administrativo
Autor:Unidade Prisional Regime Semiaberto e Aberto Masculino de
Guajará Mirim
Decisão:
DECISÃO Cuida-se de pedido de cadastramento de entidade para
obtenção de recursos oriundos de penas alternativas de cunho
pecuniário, em conformidade com a Resolução n. 154, do CNJ,
Provimento n. 020/2013/CG e Portaria n. 16, de 25 de novembro
de 2013, formulado pela UNIDADE PRISIONAL REGIME
SEMIABERTO E ABERTO MASCULINO DE GUAJARÁ-MIRM.A
petição inaugural veio instruída com os documentos de fls. 04/13.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público
preconizou o acolhimento do pleito (fls. 14/15).Grosso modo, é o
relatório.É política institucional do
PODER JUDICIÁRIO, na execução da pena de prestação
pecuniária, o recolhimento dos valores pagos em conta judicial
vinculada à unidade gestora, com movimentação apenas por meio
de alvará judicial, nos termos da Resolução n. 154, do CNJ.O juízo
da execução da pena ou medida alternativa de prestação pecuniária
é responsável pelo cadastramento de entidades interessadas,
pela destinação dos recursos e por sua destinação, nos precisos
termos da Resolução referida. No caso, o pedido apresentado pela
entidade interessada atende às especificações contidas nas normas
de regência, notadamente por se tratar de órgão público (Casa de
Detenção do Regime Semiaberto), afigurando-se desnecessária a
apresentação de outros documentos citados no item 3 do edital de
habilitação, sendo de se deferir a pretendida habilitação.Declaro,
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pois, habilitada a UNIDADE PRISIONAL REGIME SEMIABERTO
E ABERTO MASCULINO DE GUAJARÁ-MIRM a receber recursos
provenientes de penas e medidas alternativas de cunho pecuniário
no corrente ano judiciário, mediante aprovação de projetos, nos
termos da Portaria n. 16, de 25 de novembro de 2013.A escrivania
deverá praticar os atos decorrentes e cientificar o Ministério Público
e o Conselho da Comunidade.Guajará-Mirim-RO, sexta-feira, 27 de
julho de 2018.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito
Proc.: 0001185-15.2018.8.22.0015
Ação:Processo Administrativo
Requerente:Igreja Nossa Senhora do Seringueiro
Decisão:
DECISÃO Cuida-se de pedido de cadastramento de entidade
para obtenção de recursos oriundos de penas alternativas de
cunho pecuniário, em conformidade com a Resolução n. 154,
do CNJ, Provimento n. 020/2013/CG e Portaria n. 16, de 25 de
novembro de 2013, formulado pela IGREJA NOSSA SENHORA
DO SERINGUEIRO.A petição inaugural veio instruída com os
documentos de fls. 04/16.Instado a se manifestar, o representante
do Ministério Público preconizou o acolhimento do pleito (fls. 17/18).
Grosso modo, é o relatório.É política institucional do
PODER JUDICIÁRIO, na execução da pena de prestação
pecuniária, o recolhimento dos valores pagos em conta judicial
vinculada à unidade gestora, com movimentação apenas por meio
de alvará judicial, nos termos da Resolução n. 154, do CNJ.O juízo
da execução da pena ou medida alternativa de prestação pecuniária
é responsável pelo cadastramento de entidades interessadas,
pela destinação dos recursos e por sua destinação, nos precisos
termos da Resolução referida. No caso, o pedido apresentado
pela entidade interessada atende às especificações contidas nas
normas de regência, notadamente por se tratar de órgão público,
afigurando-se desnecessária a apresentação de outros documentos
citados no item 3 do edital de habilitação, sendo de se deferir a
pretendida habilitação. Declaro, pois, habilitada a IGREJA NOSSA
SENHORA DO SERINGUEIRO a receber recursos provenientes de
penas e medidas alternativas de cunho pecuniário no corrente ano
judiciário, mediante aprovação de projetos, nos termos da Portaria
n. 16, de 25 de novembro de 2013.A escrivania deverá praticar os
atos decorrentes e cientificar o Ministério Público e o Conselho da
Comunidade.Guajará-Mirim-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.
Jaires Taves Barreto Juiz de Direito
Proc.: 0001443-25.2018.8.22.0015
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Carlos Oliveira Ramos
Despacho:
DESPACHOCumpra-se, servindo a segunda via da presente carta
precatória como mandado ou expedindo-se o necessário. Consigno
que, caso o Oficial de Justiça certifique que a pessoa a ser liberada
tenha mudado de endereço e indique o atual, fica, desde já,
determinada, independente de nova deliberação, a remessa da
presente ao juízo da comarca que se referir o novo endereço, dado
o caráter itinerante das Cartas Precatórias, devendo ser observada
pela escrivania a comunicação ao juízo deprecante quanto a essa
remessa. Desde já, fica também determinada a devolução da Carta
Precatória à origem, caso o Oficial de Justiça certifique que não
foi possível encontrar a pessoa em questão, não declinando o
novo endereço.Cumprido o ato, devolva-se à origem com nossos
cumprimentos.Expeça-se o necessário.Guajará-Mirim-RO, sextafeira, 27 de julho de 2018.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito
Proc.: 0001009-36.2018.8.22.0015
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Delegacia de Polícia Civil de Nova Mamoré
Denunciado:Dieimisson Gonçalves Ferreira
Decisão:
DECISÃOTrata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do
Estado de Rondônia em desfavor de DIEIMISSON GONÇALVES
FERREIRA como incurso nas penas previstas no artigo 180, caput,

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

do Código Penal. Recebida a denúncia em 14.06.2018 (fls. 49/50),
o denunciado foi citado pessoalmente (fls. 53) e apresentou defesa
preliminar (fls. 54/55).Vieram-me, então, conclusos. DECIDO. Por
inexistirem questões prejudicias a serem apreciadas, considerando
que não vislumbro nenhuma das circunstâncias que possam ensejar a
absolvição sumária do réu (artigo 397, CPP), vez que suas alegações
dependem de dilação probatória, nesta oportunidade, designo
audiência de instrução para o dia 02.08.2018, às 16h00min.Para tanto,
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO,
a ser cumprido nos seguintes endereços:Testemunha: Helizana
Soares de Carvalho,com endereço na br 425, Km 42, Distrito Araras,
s/n, município de Nova Mamoré/RO, nesta Comarca (069-35471032).Requisitem-se os policiais APC Valmur Ardaia de Souza e APC
Rafael Gomes de Lima para a solenidade aprazada.Intime-se o réu.
Ciência ao Ministério Público e à defesa técnica do acusado.Expeçase o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.No tocante ao pedido de
revogação de prisão preventiva, não vislumbro por ora, motivos que
ensejam o acolhimento do pleito, em atenção ao disposto no art. 312
do CPP e deixarei para apreciar pormenorizadamente na ocasião
da audiência de instrução e julgamento acima desginada.Por fim,
considerando que em audiência de custódia o apenado informou já
ter sido pelo crime de uso de entorpecente, oficie-se à Comarca de
Porto Velho, com a máxima urgência, solicitando os antecedentes
criminais do acusado, eis que este informou ser residente naquela
comarca.SERVE A PRESENTE DE MANDADO/OFÍCIO.GuajaráMirim-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.Jaires Taves Barreto Juiz
de Direito
Proc.: 0001226-79.2018.8.22.0015
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Delegado de Polícia Civil de Guajará Mirim Ro
Denunciado:David Soares Murgia, Silvanei Lopes Jardes
Despacho:
DESPACHOCumpra-se o disposto no despacho/ofício de fls. 90,
no entanto, o réu David Soares Murgia deverá permanecer preso
nestes autos até eventual revogação da prisão preventiva.GuajaráMirim-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.Jaires Taves Barreto
Juiz de Direito
Proc.: 1002269-68.2017.8.22.0015
Ação:Execução Provisória
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Josué Nunes da Cruz
Despacho:
DESPACHOConsiderando que o ofício retro informa que havia
consulta com psiquiatra agendada para o apenado, oficie-se à
SEJUS, para que informe se já houve o aludido antedimento, bem
como qual a providência médica tomada.Após, vista às partes a fim
de que se manifestem em termos de prosseguimento, requerendo o
que entenderem de direito.Em seguida, tornem conclusos.GuajaráMirim-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.Jaires Taves Barreto
Juiz de Direito
Proc.: 0005527-45.2013.8.22.0015
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Alex Saucedo Chavez
Despacho:
DESPACHOALEX SAUCEDO CHAVES cumpria pena no regime
semiaberto, quando se evadiu, razão pela qual expediu-se mandado
de prisão.Veio aos autos a informação do cumprimento do aludido
mandado na comarca de Porto Velho/RO (Ofício de fl. 193).Oficiese ao juízo onde o ora executado encontra-se custodiado, pelo meio
mais hábil, para que a SEJUS proceda o recambiamento do mesmo
a esta VEP de Guajará-Mirim/RO.Certifique-se imediatamente
nestes autos quando da chegada do solicitado para designação
de audiência de justificação.Guajará-Mirim-RO, sexta-feira, 27 de
julho de 2018.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito
Neusa de Cássia Souza Ribeiro
Escrivã Judicial Titular
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2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
ATA DE AUDIÊNCIA
PROCESSO: 7000727-73.2018.8.22.0015
AÇÃO: Perdas e Danos
REQUERENTE: MAX ELETRO LTDA - ME.
REQUERIDO (A): CRIUVA MENDES MARTINS.
DATA: 24.07.2018
PRESENTES: Pedro Vieira de Araujo Neto, Conciliador deste Juizado,
sob a supervisão do MM. Juíz Paulo José do Nascimento Fabricio,
Preposto da Requerente representado pela Sra. KEILA MUCUTA DE
SOUZA, RG. nº. 926027 SESDEC/RO, CPF: 879.236.022-04.
Ausente: Requerida
Ocorrências: Tentada a conciliação, esta restou prejudicada nos
seguintes termos:
Aberta a solenidade constatada à ausência da requerida, em
consulta ao Pje consta informação do oficial de justiça: que deixou
de CITAR e INTIMAR a senhora CRIUVA MENDES MARTINS, por
não a ter encontrado durante as diligências, sendo que, tendo me
dirigido ao endereço indicado, fui ali recebido por um jovem que se
identificou apenas como Lucas, tendo este informado que a Sra.
Criuva estaria residindo na Av. Eduardo Correia de Araújo, Bar
Altas Horas, no bairro Planalto, na cidade de Nova Mamoré. No
referido local, fui recebido por uma Sra. que se identificou como
Criuza Mendes Martins, CPF 003.810.132-78 e RG 978.691 RO,
tendo esta afirmado ser irmã gêmea da Sra. Criuva, e informdo
que esta estaria residindo na zona rural do município de Rolim de
Moura e que não saberia informar seu endereço, apenas o número
de seu telefone, que seria 99250-1980. Não tendo logrado êxito
em estabelecer contato telefônico através do referido número,
retornei ao citado endereço onde fui novamente recebido pela Sra.
Criuza, que informou não possuir outras informações sobre ao
atual paradeiro da Sra. Criuva. Certifico, por fim, que nesta data,
retornei ao endereço indicado no Mandado, onde fui recebido por
uma senhora que apresentou-se como Eridan Carneiro Mendes,
e por uma jovem que se apresentou como Sibel Martins, tendo
estas afirmado serem, respectivamente, mãe e filha da requerida,
e informado que esta teria ido para a cidade de Porto Velho há
aproximadamente 02 semanas, onde estaria estabelecendo
sua residência, e que não saberiam informar seu novo endereço
e nem o número de seu telefone.. Com a palavra a preposta da
requerente, esta requereu prazo para apresentar o novo endereço
da requerida foi dado prazo de 05 (cinco) dias para que a preposta
da requerente apresente o novo endereço.
Encerrado o ato pelo Conciliador foi determinado que os autos
fossem devolvidos ao juízo para prosseguimento dos atos
processuais.

1ª VARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000 - Fone:(69)
Processo nº 0004993-04.2013.8.22.0015
Polo Ativo: JESIMIEL PESSOA DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO ALVES DE SOUZA RO0005892
Polo Passivo: IZABEL CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: SAMIR MUSSA BOUCHABKI RO0002570
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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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.
Guajará-Mirim, 27 de julho de 2018
Chefe de Secretaria

2ª VARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - F:(69) 35412389
Processo nº 7000954-63.2018.8.22.0015
AUTOR: PAULO DE SOUZA GOES
RÉU: BENEDITO JOAQUIM PEREIRA
Certidão
Certifico, para os devidos fins de direito, que foi reiterado Oficio via
email.
Guajará-Mirim, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Sede do Juízo: Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria,
Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - (69) 3541-7187 email: gum2civel@tjro.jus.br
7001112-55.2017.8.22.0015 - EMBARGOS À EXECUÇÃO
Embargante: NORTEPAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI - EPP e outros
Embargado: BANCO DO BRASIL S.A.
EDITAL DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
Embargante: Maicon Albuquerque Mamede, brasileiro, solteiro,
administrador, portador daCarteira de Identidade n. 656765
SSP-RO, inscrito no CPF sob o n. 950.901.692-68, residente e
domiciliado na Rua Mario de Andrade, n.02, Panair, Porto Velho –
RO, atualmente em local incerto e não sabido;
Embargantes: Nortepan Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda,
através de seu representante legal - Endereço: Av. Constituição, n.
657, Centro, nesta; Ricardo Franca da Costa e Maria José Pereira
Leite - Endereço: Av. Rocha Leal, n. 936, Tamandaré, Guajará
Mirim – RO, atualmente em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO dos embargantes
acima citados para no prazo de 15 (quinze) dias efetuarem
o pagamento das custas processuais finais no valor de R$
4.155,77 (quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e
sete centavos) e seus acréscimos legais, conforme Relatório da
Contadoria Judicial de 18/07/2017, sob pena dos valores serem
encaminhados ao Cartório de títulos para Protesto e à Fazenda
Pública Estadual para inscrição em dívida ativa.
Obs.: O boleto poderá ser retirado no sítio eletrônico do Tribunal de
Justiça, www.tjro.jus.br - na opção Boleto Bancário ou no Cartório
da 2ª Vara Cível no Fórum Nelson Hungria; e ainda, poderá
comprovar o pagamento feito diretamente no cartório ou através do
e-mail, qual seja:gum2civel@tjro.jus.br.
Sentença: ...Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os
embargos à execução opostos por Nortepan Distribuidora de
Produtos Alimentícios Ltda, Maicon Albuquerque Mamede, Ricardo
Franca da Costa e Maria José Pereira Leite em face de Banco do
Brasil S/A e, como consequência, extingo o feitoConsiderando
a ausência de citação do embargado, condeno os embargante
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apenas ao pagamento das custas processuais finais.Com o trânsito
em julgado, apurem-se as custas, intimando os embargantes para
o pagamento. Em caso de inércia, inscreva-se eletronicamente
em dívida ativa.Translade-se cópia desta decisão para os autos
principais.P.R.I. Guajará-Mirim- data infra.PAULO JOSÉ DO
NASCIMENTO FABRÍCIO.Juiz de Direito.
Guajará Mirim/RO 20 de julho de 2018
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Guajará Mirim – 2ª Vara Cível Av. XV de Novembro, 1981, Fórum
Nelson Hungria, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
(69) 3541-7187 email: gum2civel@tjro.jus.br
7000271-26.2018.8.22.0015
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: NAYARA BRUNA OLIVEIRA DA SILVA
RÉU: DORANILDA ALVES DA SILVA BORGES - ME e outros (3)
Certidão
Certifico para os devidos fins que ficam os requeridos, através
de seu advogado, intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuar o pagamento das custas processuais finais no valor de
R$ 2.136,75 (dois mil, cento e trinta e seis reais e setenta e cinco
centavos), sob pena dos valores serem encaminhados à Fazenda
Pública Estadual para inscrição em dívida ativa e ao Cartório de
Títulos para protesto. O certificado é verdade.
Guajará Mirim/RO 30 de julho de 2018.
FRANCISCA LOPES FERREIRA Téc. Judiciário(a)
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 Tel. (69) 3541-7187
Vara : Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Processo : 7000271-26.2018.8.22.0015
Requerente : NAYARA BRUNA OLIVEIRA DA SILVA
Requerido(a): DORANILDA ALVES DA SILVA BORGES - ME e
outros (3)
CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins que a r. sentença transitou em julgado
em 20/07/18. O referido é verdade. Dou fé.
Guajará-Mirim, 25 de julho de 2018.
Fran
Daniely Lucas Aragão Dantas
Diretora de cartório

COMARCA DE JARU
1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000500-27.2015.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Gratificação Complementar de Vencimento]
Requerente: MARIA LICARDINA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Finalidade: Fica o procurador do autor intimado para no prazo de
05 dias, manifestar da juntada de oficio 2764 SEGEP.
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1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
Proc: 1000061-84.2016.8.22.0003
Ação:Termo Circunstanciado (Juizado Criminal)
DELEGACIA DE POLICIA JARU(Autor)
MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA(Autor do fato), Dejair
Câmara Berbst(Autor do fato)
Advogado(s): Dilson José Martins(OAB 3258 RO), Osvaldo
nazareno silva barbosa(OAB 6944 RO)
GABARITO nº 02/2018
Juiz: Adip Chaim Elias Homsi Neto
Proc.: 1000061-84.2016.8.22.0003
Classe: Termo Circunstanciado (Juizado Criminal)
Promovente: Delegacia de Polícia Civil de Jaru/RO
Promovido: Marcos Paulo da Silva Oliveira e outro
Advogado(s): Osvaldo Nazareno Silva Barbosa (OAB/RO 6944)
Finalidade: Intimar o advogado acima citado para informar o atual
endereço de seu cliente MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA,
conforme requerido pelo Ministério Público do Estado de Rondônia
(mov. 46).
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório (Documento assinado digitalmente)

1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0002178-07.2012.8.22.0003
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 0002178-07.2012.8.22.0003
De: CLEITON RODRIGUES CLAUDINO, brasileiro, solteiro,
motorista, RG 725.183 SSP/RO e CPF sob o nº 828.161.742-04,
filho de José Marques Claudino e de Zanobia Rodrigues Claudino,
nascido aos 05/08/1984, natural de Porto Velho – RO, residente na
rua Anary, 6938, Bairro Castanheira, município de Porto Velho –
RO, telefone (069) 992396404; atualmente em lugar incerto e não
sabido.
Finalidade: 1 – CITAR para defender(em)-se na Ação Penal nº
0002178-07.2012.8.22.0003, conforme Denúncia do Ministério
Público, por violação do artigo 302, §1º, III, do CTB, pelo seguinte
fato resumido: “[...] Consta dos inclusos autos que, no dia 18 de
abril de 2012, por volta das 6h30min, na BR 364, KM 431, zona
rural, Município de Jaru/RO, o denunciado CLEITON praticou
homicídio culposo na direção do veículo automotor SCANIA/
R112H, placa BWN-1607, causando a morte da vítima ELIEZER
ELLER PEREIRA, que conduzia a motocicleta Honda/CG-125,
placa NBH-1471.[...]”;
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, 27 de Julho de 2018
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
(Documento assinado digitalmente)
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Proc.: 0038276-64.2007.8.22.0003
GABARITO nº 244/2018
Juiz Substituto: Adip Chaim Elias Homsi Neto
Proc.: 0038276-64.2007.8.22.0003
Classe: Ação Penal
Autor: Ministério Público
Réu: Luanamara Correia de Carvalho e outros
Advogado: André Eduardo Heinig (OAB/SC 28.532) e Pedro
Fabiano Afonso (OAB/SP 388.207)
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima citado(s) para, no prazo
legal, apresentar(em) Alegações Finais nos autos em epígrafe.
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Proc.: 1001056-63.2017.8.22.0003
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 1001056-63.2017.8.22.0003
De: JOSÉ FELÍCIO DA SILVA JUNIOR, alcunha “JUNIOR”,
brasileiro, convivente em união estável, pedreiro, nascido aos
10/01/1985, natural da cidade de Porto Velho – RO, filho de José
Felício da Silva e Brunilda Mendonça Santos, residente na Rua
Bortolozo, 221, Porto Velho/RO ou Avenida Estevão Correia,
4900, Tamandaré, Guajará-Mirim/RO. Telefone (69) 99224-9691.
Endereços anteriores:Rua Princesa Isabel, 569, Setor 02, Jaru/RO/
Rua Inês Batistão, 3178, apto. 04, setor 8, ou Br 364, Hotel Duda,
quarto 13, Jaru/RO. Telefone (69) 9 9316-4707 ou (69) 9 92445177/ Rua São Paulo, 1113, Bairro Jardim Novo Estado, setor
5, Jaru/RO ou Rua Ivan Santos, 3108, setor 08, depois da Igreja
Cristã, Jaru-RO.; atualmente em lugar incerto e não sabido.
Finalidade: 1 – CITAR para defender(em)-se na Ação Penal nº
1001056-63.2017.8.22.0003, conforme Denúncia do Ministério
Público, por violação do artigo 147 do CP, c/c art. 7º, I, da Lei
11.340/06, art. 129, §9º, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06 e
art. 150, §1º, do CP, pelo seguinte fato resumido: “[...] Consta dos
inclusos autos que, no dia 09 de abril de 2017, no período da manhã,
na rua Ivan Santos, 3108, Jardim Bela Vista (setor 8), Jaru-RO, o
denunciado JOSÉ aemaçou por palavras, escritos e gestos, causar
mal injusto e grave a sua ex-companheira ELIZANA BARBOSA DA
SILVA […]. Consta dos inclusos autos que, no primeiro semestre de
2017, em um hotel de Ji-Paraná/RO, o denunciado JOSÉ ofendeu a
integridade corporal e a saúde de sua ex-companheira […]. Consta
dos inclusos autos que, no dia 08 de outubro de 2017, na Rua
Euclides da Cunha, 2599, Jardim Novo Horizonte (setor 04), no
período noturno, o denunciado JOSÉ, de forma sorrateira, entrou
e permaneceu, clandestino e astuciosamente, contra a vontade
expressa e tácita de quem de direito, na casa e nas dependências,
pertencente a vítima ELIZANA BARBOSA DA SILVA.[...]”;
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, 27 de Julho de 2018
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Proc.: 0000547-12.2018.8.22.0005
GABARITO nº 246/2018
Juiz Substituto: Adip Chaim Elias Homsi Neto
Proc.: 0000547-12.2018.8.22.0005
Classe: Execução da Pena
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Autor: Ministério Público
Réu: William Luiz da Conceição
Advogado(s): Adonys Foschiani Helbel (OAB/RO 8737), Barbara
Hadassa da Silva Tupan (OAB/RO 8550) e Marcos Medino Poleski
(OAB/RO 9176)
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima citado(s) para, no prazo
de 3 (três) dias, manifestar(em)-se nos autos acerca do Cálculo de
Liquidação de Penas elaborado em 22/06/2018.
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Proc.: 1001815-27.2017.8.22.0003
GABARITO nº 247/2018
Juiz Substituto: Adip Chaim Elias Homsi Neto
Proc.: 1001815-27.2017.8.22.0003
Classe: Execução da Pena
Autor: Ministério Público
Réu: Andrey Jenrich de Almeida
Advogado(s): Rooger Taylor Silva Rodrigues (OAB/RO 4791) e
Franciely Campos França (OAB/RO 8652)
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima citado(s) para, no prazo
de 3 (três) dias, manifestar(em)-se nos autos acerca do Cálculo de
Liquidação de Penas elaborado em 22/06/2018.
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Proc.: 0000209-15.2016.8.22.0003
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Rosivelque Nunes da Silva
Advogado:Jose Carlos Nolasco (RO 393/B)
Despacho:
Vistos,Recebo o recurso de fl. 83, eis que próprio e tempestivo.
Venham as razões e contrarrazões e, após, remetam os autos ao
egrégio Tribunal de Justiça.Int.Jaru-RO, terça-feira, 19 de junho de
2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto
Juiz de Direito
Proc.: 0000590-52.2018.8.22.0003
HP
GABARITO nº 245/2018
Juiz Substituto: Adip Chaim Elias Homsi Neto
Proc.: 0000590-52.2018.8.22.0003
Classe: Ação Penal
Autor: Ministério Público
Réu: Leandro Gonçalves Evangelista, Armando Alves dos Santos,
Antônio de Moraes e Rogério Joaquim Rosene.
Advogado: Dr. Ricardo Alexandro Porto - OAB/RO 9442, Dr.
Wanderley Antônio de Melo - OAB/5215, Dra. Taviana Moura
Cavalcanti - OAB/RO 5334, Dra. Jackeline Sanches Silva - OAB/
RO 7108 e Dr. Weverton J. T. Henrique OAB/RO 2514.
Finalidade: I – INTIMAR o(s) advogado(s) acima citado(s) da
audiência de Instrução e Julgamento a ser realizada nesta comarca
de Jaru-RO, no dia 13/09/2018, às 08:00horas.
II – INTIMAR o(s) advogado(s) acima citado (s) da expedição
da(s) Carta Precatória(s) n. 386/2018 para a(s) Comarca(s) de
Pimenta Bueno/RO, com vistas à inquirição da(s) testemunha(s)
PM JHONNE BATISTA RIBEIRO.
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Proc.: 1001089-53.2017.8.22.0003
GABARITO nº 248/2018
Juiz Substituto: Adip Chaim Elias Homsi Neto
Proc.: 1001089-53.2017.8.22.0003
Classe: Ação Penal
Autor: Ministério Público
Réu: Reinaldo Miranda da Silva
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Advogado: Vanya Helena Ferreira Brasil Tomaz dos Santos (OAB/
RO 5330)
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima citado(s) para, no prazo
legal, apresentar(em) Alegações Finais nos autos em epígrafe.
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Proc.: 0003228-97.2014.8.22.0003
GABARITO nº 249/2018
Juiz Substituto: Adip Chaim Elias Homsi Neto
Proc.: 0003228-97.2014.8.22.0003
Classe: Ação Penal
Autor: Ministério Público
Réu: William Caetano
Advogado(s): Luzinete Marciana da Cruz (OAB/RO 2813)
Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) acima citado(s) para, no prazo
de 5(cinco) dias, manifestar(em)-se nos autos em vista do Parecer
Ministerial de fls. 52, o qual opina pela revogação da suspensão
condicional do processo.
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Proc.: 0000590-52.2018.8.22.0003
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça
Denunciado:Leandro Gonçalves Evangelista, Armando Alves dos
Santos, Antonio de Moraes, Rogério Joaquim Rosene
Advogado: Dr. Ricardo Alexandro Porto - OAB/RO 9442, Dr.
Wanderley Antônio de Melo - OAB/5215, Dra. Taviana Moura
Cavalcanti - OAB/RO 5334, Dra. Jackeline Sanches Silva - OAB/
RO 7108 e Dr. Weverton J. T. Henrique OAB/RO 2514.
Despacho:
Vistos,A admissibilidade da acusação já foi analisada pelo Juízo
quando do recebimento da denúncia (fls. 19/23).Reexaminando
os autos à luz do que foi aduzido na resposta inicial apresentada
pelo réu (fls. 106/130, 158/160, 162/164 e 170/179) não vejo, nesta
fase processual, a presença de elementos taxativos capazes de
conduzir à absolvição sumária do acusado, na forma disciplinada
pelo artigo 397 do Código de Processo Penal, com a redação dada
pela Lei 11.719/08, devendo a questão de mérito ser analisada
após a instrução.Indefiro o pedido da defesa do réu Armando e
Antônio no sentido de que as vítimas devem apresentar notas
fiscais dos objetos do furto pois a necessidade de comprovação de
propriedade foi feita pela autoridade policial no caso de eventual
restituição ou será determinada pelo Juízo se houver necessidade.
Com efeito, designo audiência de instrução e julgamento para o
dia 13/09/2018 às 08 horasInt.Jaru-RO, quinta-feira, 19 de julho de
2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz de Direito
Proc.: 0000005-97.2018.8.22.0003
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 90 dias
Autos nº: 0000005-97.2018.8.22.0003
De: RAY ANDRADE FERREIRA, brasileiro, solteiro, servente de
pedreiro, Certidão de Nascimento sob o n‹ 786, às fls. 197 do Livro
- A, filho de Elias Porto Ferreira e de Ivonete Alves de Andrade,
natural de Jaru/RO, nascido aos 08/04/1999, residente na Rua
José Reis de Araújo, n. 23, Cohab, Theobroma/RO, podendo ser
localizado na casa de parentes na Rua Prof. Flosina Lopes Novaes,
nº 2191, Bloco 81, Theobroma/RO, encontrando-se atualmente em
lugar incerto e não sabido.
Finalidade: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado da r. sentença
condenatória, cuja parte dispositiva é a seguir transcrita: g[...]
g Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL EXARADA NA DENÚNCIA e condeno o réu
RAY ANDRADE FERREIRA nas penas do artigo 155, ˜ 4º, incisos IV,
do Código Penal. [c] Assim, com base nestas diretrizes, pela primeira
violação ao artigo 155, ˜ 4º, inciso IV, do Código Penal, fixo a penabase em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa. ço as atenuantes
da confissão e menoridade relativa, contudo deixo de aplicá-las
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em face da Súmula 231 do STJ, tornando a pena base em pena
provisória. Na última fase, reconheço a causa geral de diminuição de
pena prevista no art. 14, II, do CP e tendo em vista que o caminho
percorrido pelo condenado ficou bem distante da consumação do
crime, aplico a redução no seu grau máximo, 2/3, perfazendo pena
definitiva de 01 (um) ano e três meses de reclusão e 06 (seis) dias
multa, no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época para
cada dia multa.o acusado da pena de multa, já que está assistido
pela Defensoria Pública, sendo possível portanto presumir sua
hipossuficiência. Considerando o quantum da pena aplicada, bem
como, as circunstâncias judiciais, com base no artigo 33, gcaputh,
primeira parte c/c ˜ 2º, gch do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto ao condenado para o cumprimento da penal. Considerando
que a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, substituo a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente na
prestação de serviços à comunidade e comparecimento mensal em
juízo para justificar suas atividades. [c] Jaru-RO, 15 de maio de 2018.
CHAIM ELIAS HOMSI NETO. de Direito.
Sede do Juízo: Fórum Min. Victor Nunes Leal – Rua Raimundo
Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru-RO – CEP: 78940-000 / Fone
(PABX): (069) 3521-2393, e-mail: jaw1criminal@tjro.gov.br.
Jaru-RO, 27 de Julho de 2018
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Proc.: 0003462-79.2014.8.22.0003
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 90 dias
Autos nº: 0000005-97.2018.8.22.0003
De: RAY ANDRADE FERREIRA, brasileiro, solteiro, servente de
pedreiro, Certidão de Nascimento sob o n‹ 786, às fls. 197 do Livro
- A, filho de Elias Porto Ferreira e de Ivonete Alves de Andrade,
natural de Jaru/RO, nascido aos 08/04/1999, residente na Rua
José Reis de Araújo, n. 23, Cohab, Theobroma/RO, podendo ser
localizado na casa de parentes na Rua Prof. Flosina Lopes Novaes,
nº 2191, Bloco 81, Theobroma/RO, encontrando-se atualmente em
lugar incerto e não sabido.
Finalidade: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado da r. sentença
condenatória, cuja parte dispositiva é a seguir transcrita: g[...]
gDiante do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL EXARADA NA DENÚNCIA e condeno o réu
RAY ANDRADE FERREIRA nas penas do artigo 155, ˜ 4º, incisos
IV, do Código Penal. [c] Assim, com base nestas diretrizes, pela
primeira violação ao artigo 155, ˜ 4º, inciso IV, do Código Penal,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa. ço as
atenuantes da confissão e menoridade relativa, contudo deixo de
aplicá-las em face da Súmula 231 do STJ, tornando a pena base
em pena provisória. Na última fase, reconheço a causa geral de
diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP e tendo em vista
que o caminho percorrido pelo condenado ficou bem distante da
consumação do crime, aplico a redução no seu grau máximo,
2/3, perfazendo pena definitiva de 01 (um) ano e três meses de
reclusão e 06 (seis) dias multa, no valor de 1/30 avos do salário
mínimo vigente à época para cada dia multa.o acusado da pena de
multa, já que está assistido pela Defensoria Pública, sendo possível
portanto presumir sua hipossuficiência. Considerando o quantum
da pena aplicada, bem como, as circunstâncias judiciais, com base
no artigo 33, gcaputh, primeira parte c/c ˜ 2º, gch do Código Penal,
fixo o regime inicial aberto ao condenado para o cumprimento da
penal. Considerando que a pena aplicada é inferior a 04 (quatro)
anos, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e
comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades.
[c] Jaru-RO, 15 de maio de 2018. CHAIM ELIAS HOMSI NETO.
de Direito.
Sede do Juízo: Fórum Min. Victor Nunes Leal – Rua Raimundo
Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru-RO – CEP: 78940-000 / Fone
(PABX): (069) 3521-2393, e-mail: jaw1criminal@tjro.gov.br.
Jaru-RO, 27 de Julho de 2018
Gilson da Silva Barbosa Diretor de Cartório
Gilson da Silva Barbosa Diretor de Cartório
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001742-16.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Requerente: VALDEMIRO RAPOUSO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: NAIANY CRISTINA LIMA RO0007048
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
Finalidade: Fica o procurador do autor intimado para no prazo de
15 dias, apresentar replica a contestação.

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª JUIZADO ESPECIAL 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: 7000899-51.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 22/03/2018 13:08:09
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: NALDIR FERREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CHRISTOPHER WANDERSON
PRENSZLER COSTA - RO8860
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Despacho
Determinei a penhora on line, via Bacenjud, que restou integralmente
cumprida, conforme detalhamento abaixo:
Dados do bloqueio Número do Protocolo: 20180004628677 Número
do Processo: 7000899-51.2018.8.22.0003 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 do Autor/Exeqüente da Ação: NALDIR
FERREIRA DE SOUZA Deseja bloquear conta-salário? Não
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.
05.914.650/0001-66 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$2.989,79]
[Quantidade atual de não respostas: 0]
RespostasBCO BRASIL / 2757/ 212571Data/Hora ProtocoloTipo de
OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado
Remanescente (R$)Data/Hora Cumprimento24/07/2018 08:35Bloq.
Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 2.989,79(01) Cumprida integralmente.
2.989,792.989,79
(0,00
em
conta-salário)25/07/2018
04:4830/07/2018
10:05:02Transf. Valor ID:072018000009766835
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Instituição:CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência:2976
Tipo créd. jud:Geral
Elsi Antonio Dalla Riva2.989,79Não enviada-Não RespostasNão há não-resposta para este réu/executado
1) Intime-se a parte executada para apresentação de embargos, no
prazo de 15 (quinze) dias, conforme o teor do Enunciado 142, do
FONAJE.
2) Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se alvará ou efetuese transferência bancária em favor do exequente.
3) Por fim, venham os autos conclusos para extinção.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DE PUBLICIDADE (ART. 205, § 3º).
Jaru/RO, 30 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - 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: 7001611-41.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 16/05/2018 17:39:13
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ELAINE ZACHARIAS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: SARA FERNANDA LOPES DO NASCIMENTO
TONATTO
Advogado do(a) EXECUTADO:
A tentativa de penhora on line não logrou encontrar ativos financeiros,
conforme detalhamento abaixo:
Dados do bloqueio Número do Protocolo: 20180004634694 Número
do Processo: 7001611-41.2018.8.22.0003 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 do Autor/Exeqüente da Ação: ELAINE ZACHARIAS
DE OLIVEIRA Deseja bloquear conta-salário? Não
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.
692.839.822-15 - SARA FERNANDA LOPES DO NASCIMENTO
TONATTO
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$8,60] [Quantidade
atual de não respostas: 0]
RespostasBCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as
ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento24/07/2018 10:00Bloq. Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 397,94(03) Cumprida parcialmente por
insuficiência de saldo.
8,608,60
(0,00 em conta-salário)25/07/2018 04:5630/07/2018 10:39:22Desb.
ValorElsi Antonio Dalla Riva8,60Não enviada-- BCO BRADESCO / Todas
as Agências / Todas as ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz
SolicitanteValor (R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente
(R$)Data/Hora Cumprimento24/07/2018 10:00Bloq. Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 397,94(02) Réu/executado sem saldo positivo.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)24/07/2018 20:21 BCO COOPERATIVO
DO BRASIL / Todas as Agências / Todas as ContasData/Hora
ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)Resultado (R$)Saldo
Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora Cumprimento24/07/2018
10:00Bloq. Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 397,94(00) Resposta negativa: réu/executado
não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)25/07/2018 04:11 CCLA DO VALE DO
JAMARI - SICOO / Todas as Agências / Todas as ContasData/Hora
ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)Resultado (R$)Saldo
Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora Cumprimento24/07/2018
10:00Bloq. Valor
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Elsi Antonio Dalla Riva 397,94(00) Resposta negativa: réu/executado
não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)25/07/2018 04:16
Não RespostasNão há não-resposta para este réu/executado1)
Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens a
a penhora, sob pena de extinção, com fulcro no artigo 53, §4º, da Lei
9.099/95.
1.1) Inexistindo bens para a garantia do débito, fica, desde já,
autorizada – a pedido do exequente, a expedição de certidão de dívida
para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e
SERASA, nos termos do Enunciado 76, do FONAJE.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DE PUBLICIDADE (ART. 205, § 3º).
Jaru/RO, 30 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª JUIZADO ESPECIAL 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: 7000415-36.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 09/02/2018 15:28:40
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: GEUZA DIAS FERREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ
- RO0002982
EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Atento à ordem de preferência estabelecida no artigo 835, e §1º do
Código de Processo Civil, determinei a tentativa de bloqueio de ativos
financeiros, via BACENJUD, conforme detalhamento abaixo:
Dados do bloqueio 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:
20180004763765 Data/Horário de protocolamento: 30/07/2018
10h34 Número do Processo: 7000415-36.2018.8.22.0003 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 do Autor/Exeqüente da Ação: GEUZA
DIAS FERREIRA Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação dos Réus/ExecutadosRéu/ExecutadoValor a BloquearContas
e Aplicações Financeiras Atingidas 11.242.301 : DIGITI BRASIL
COMERCIO DE LIVROS EIRELI9.540,00 Instituições financeiras com
relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.
Considerando o prazo de resposta previsto no Regulamento BACEN
JUD 2.0, aguarde-se por dois dias úteis.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para as demais
providências.
Jaru/RO, 30 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - 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: 7004183-04.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 06/12/2017 07:22:23
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: BRUNO RUDGERO MARIM SALDANHA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: JENIFFER CRISTINA FERNANDES BARBOSA
Advogado do(a) EXECUTADO:
A tentativa de penhora on line não logrou encontrar ativos financeiros,
conforme detalhamento abaixo:
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:
20180004635516 Número do Processo: 7004183-04.2017.8.22.0003
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 do Autor/Exeqüente da Ação:
BRUNO RUDGERO MARIM SALDANHA Deseja bloquear contasalário? Não 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.
028.022.322-66 - JENIFFER CRISTINA FERNANDES BARBOSA
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [Quantidade
atual de não respostas: 0]
RespostasCAIXA ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências
/ Todas as ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz
SolicitanteValor (R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente
(R$)Data/Hora Cumprimento24/07/2018 10:13Bloq. Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 3.519,31(00) Resposta negativa: réu/executado
não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)24/07/2018 23:08Nenhuma ação disponível
Não RespostasNão há não-resposta para este réu/executado
1) Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens
a a penhora, sob pena de extinção, com fulcro no artigo 53, §4º, da
Lei 9.099/95.
1.1) Inexistindo bens para a garantia do débito, fica, desde já,
autorizada – a pedido do exequente, a expedição de certidão de dívida
para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e
SERASA, nos termos do Enunciado 76, do FONAJE.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DE PUBLICIDADE (ART. 205, § 3º).
Jaru/RO, 30 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - 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: 7002007-18.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 21/06/2018 16:48:10
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ANTONIO CEZAR DA SILVA CAMPOS - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCIELY CAMPOS FRANCA RO8652
EXECUTADO: WALLAS OLIVEIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Sentença
Vistos, etc.
HOMOLOGO O ACORDO para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, na forma do artigo 487, III, b), do Novo Código de Processo
Civil e JULGO EXTINTO O FEITO, consoante disposto no artigo 316,
do mesmo Diploma Legal.
Cancele-se a audiência designada.
P.R.I.
Arquivem-se os autos, independentemente de trânsito.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DE PUBLICIDADE (ART. 205, § 3º).
Jaru/RO, 30 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
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1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001741-02.2016.8.22.0003
Classe:FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Assunto: [Dissolução]
Requerente: O. S. D. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: WERNOMAGNO GLEIK DE
PAULA - RO0003999
Requerido: V. A. S.
Advogados do(a) REQUERIDO: LUIS FERNANDO TAVANTI
- RO0002333, ESTEFANIA SOUZA MARINHO - RO0007025,
LUCAS GATELLI DE SOUZA - RO0007232
Finalidade: Intimar o procurador do autor do r. despacho abaixo
transcrito:
Despacho:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001312-98.2017.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Requerente: CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: EUNICE BRAGA LEME - RO0001172
Requerido: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665
Finalidade: Fica o procurador do autor intimado para no prazo de
05 dias, manifestar da juntada de laudo medico.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001312-98.2017.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Requerente: CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: EUNICE BRAGA LEME - RO0001172
Requerido: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665
Finalidade: Fica o procurador do requerido intimado para no prazo
de 05 dias, manifestar da juntada de laudo medico.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001176-67.2018.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Auxílio-Doença Previdenciário]
Requerente: ADRIANA ROCHA DOS SANTOS GOMES
Advogado do(a) AUTOR: JOSE FERNANDO ROGE - RO0005427
Nome: ADRIANA ROCHA DOS SANTOS GOMES
Endereço: Linha 621, Km 38, Zona Rural, Governador Jorge
Teixeira - RO - CEP: 76898-000

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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Advogado(s) do reclamante: JOSE FERNANDO ROGE
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Despacho
Vistos;
1) Intime-se as partes para apresentar seus quesitos, no lapso
legal, sob pena de preclusão.
No mesmo prazo, ainda, podem apresentar seus assistentes
técnicos também no prazo legal.
2) Nomeio perito judicial o médico Dr. Everson Campos de Queiroz
– CRM n. 3770-RO.
Deverá ser cadastrado no sistema próprio da Justiça Federal, para
periciar em conjunto a parte autora na data por ele agendada,
devendo apresentar essa informação ao Juízo (via e-mail
institucional: Jaw1civel@tjro.jus.br ), no lapso de 05 (cinco) dias.
O senhor perito deverá exercer seu mister independentemente de
assinatura em termo de compromisso, agindo sob a fé de seus
graus.
Fixa-se os honorários periciais em R$ 370,00 (teto máximo
permitido pela Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de
Justiça) que deverão ser custeados pela Justiça Federal, dado a
situação de hipossuficiente da parte autora. Devendo ser solicitado
o pagamento dos honorários, em nome do Dr. Everson Campos de
Queiroz, por meio do sistema AJG – Assistência Judiciária Gratuita
da Justiça Federal.
O laudo deverá ser entregue 20 (vinte) dias, contados após a data
da realização do exame.
O perito deverá responder aos quesitos eventualmente formulados
pela parte autora e aqueles apresentados pelo INSS.
Intime-se o senhor perito para dizer se concorda com o encargo.
Caso não concorde deverá justificar apresentando motivo legítimo,
impedimento ou suspeição, tudo no prazo de cinco (5) dias, nos
termos dos artigos 467, 158, 148 inciso III, todos do Código de
Processo Civil/2015.
Caso se façam necessários exames complementares, o prazo
para entrega do laudo deverá ser dilatado mediante requerimento
fundamentado do Senhor Perito, a fim de que formalmente se .
3) Com o agendamento da data e horário da perícia, intime-se a
parte demandante, via seus patronos.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Jaru - 1ª Vara Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890000 - Fone:(69) Processo nº: 7002378-79.2018.8.22.0003
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 24/07/2018 16:25:01
AUTOR: MERCANTIL NOVA ERA LTDA
RÉU: ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA
DESPACHO
Vistos;
Intime-se a parte requerente, via seu advogado, para emendar seu
pedido inaugural nesse incidente processual, em 05 (cinco) dias
úteis, sob pena de extinção (art. 321, do CPC), para:
1- adequar o pedido final, qualificando quem é o sócio administrador
a ser citado e que almeja que integre o polo passivo da demanda
executiva (inciso VI, art. 319, do CPC);
2- atribuir valor à causa (inciso V, do art. 319, do CPC);
3- juntar o devido instrumento procuratório;
4- comprovar o recolhimento das custas processuais (2% do valor
atribuído à causa, consoante a Lei Estadual n. 3.896/2016).
Cumpra-se.
Jaru, 30 de Julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890000 - Fone:(69) Processo nº: 7002391-78.2018.8.22.0003
Classe: ARROLAMENTO DE BENS (179)
Protocolado em: 25/07/2018 20:00:17
REQUERENTE: AUREA ALVES DE OLIVEIRA, JOSE VICENTE
DE SOUZA, IZALDINO HONORIO DA SILVA, RENI ALVES
DE OLIVEIRA SILVA, SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA,
ELIZANGELA BISPO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, VALDIVINO
ALVES, NILDA MARIA DOS ANJOS, RENILDA ALVES DE
OLIVEIRA SILVA, PAULO MIGUEL DA SILVA, MARIA ALVES
CAMPOS, VALDIR ALVES DE OLIVEIRA, DALVA ALVES DE
OLIVEIRA
REQUERIDO: JOSÉ MARIA ALVES
DESPACHO
Vistos;
1) Defiro o recolhimento das custas ao final, com fulcro no artigo 6º,
§3º, da Lei Estadual nº. 301/90.
2) Nomeio como inventariante a Sra. AUREA ALVES DE OLIVEIRA,
que deverá ser intimado, via seu advogado, para as seguintes
providências:
2.1) prestar compromisso em 05 (cinco) dias úteis (artigo 617, p.
único do CPC);
2.2) após a assinatura do termo, intime-se a(o) inventariante para
apresentar as primeiras declarações no prazo de 30 (trinta) dias,
que ora concedo com base no artigo 139, VI, do CPC, devendo
atender rigorosamente ao disposto nos incisos do artigo 620 e
todos os seus incisos, do CPC, apresentando os respectivos
documentos comprobatórios, em cópia simples legível, com
autenticidade sob a responsabilidade do advogado, em especial os
abaixo relacionados:
a) certidão a ser fornecida pelo IDARON, em que deverão constar o
número, espécies, marcas e sinais distintivos dos semoventes em
nome do de cujus, com as respectivas movimentações de fichas,
desde o mês anterior ao óbito, ainda que declare a inexistência de
semoventes;
b) escritura/matrícula/registro/contrato de compra e venda/certidão
de inexistência de matrícula/Contrato de Concessão de Uso (CCU)
ou Título de Domínio, em relação ao(s) imóvel(is);
c) extratos de eventual conta bancária em nome do de cujus; com
as movimentações financeiras desde o mês anterior ao óbito;
d) certidões negativas nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal;
ficando desde já advertido para observar os respectivos prazos de
validade, renovando-as no curso do feito; [Observe-se que muitos
documentos estão disponíveis na rede mundial de computadores
(internet)]
e) Certificado de Registro de Veículo-CRV atualizado, valor do(s)
veículo(s) de acordo com a Tabela FIPE (http://veiculos.fipe.org.
br/), além de eventual declaração de terceiro adquirente;
f) procurações de todos os requerentes;
2.3) atualizar o valor da causa, considerando o valor dos bens
inventariados (artigo 292, CPC), abatendo-se o valor de eventuais
dívidas do espólio e eventual direito à meação (artigo 651, II, CPC).
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL PARA AS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS NO
ITEM 2.2, BEM COMO TERMO DE COMPROMISSO DE
INVENTARIANTE.
Consigno ao inventariante que não serão apreciados pedidos de
alvarás enquanto não atendidos os itens supramencionados.
3) Devidamente apresentadas as primeiras declarações, com toda
a documentação pertinente, a Escrivania deverá providenciar a
lavratura do Termo Circunstanciado das Primeiras declarações,
nos termos do artigo 620, caput do CPC, que deverá ser assinado
pelo Juiz, pelo Escrivão e pelo Inventariante.
4) Após a lavratura do Termo Circunstanciado das Primeiras
Declarações:
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4.1) CITEM-SE o cônjuge/companheiro, os herdeiros e os
legatários pelo correio, desde que o citando não seja incapaz
(artigos 626, §1º e 247, II, CPC), encaminhando-lhes cópia do
Termo Circunstanciado das Primeiras Declarações (artigo 626, §3º,
CPC); Na hipótese de o mandado restar negativo, diante da não
localização do requerido(a), fica o Cartório autorizado a repetir este
comando, após apresentação de novo endereço pelo inventariante.
4.2) PUBLIQUE-SE edital de citação de eventuais interessados
incertos ou desconhecidos (artigos 626, §1ª, parte final e 259, III,
do CPC); Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios
eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC, a publicação do
edital de citação deverá ocorrer em jornal local de ampla circulação,
com fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal;
4.3) intime-se o Ministério Público havendo herdeiro incapaz
ou ausente - encaminhando-lhe o Termo Circunstanciado das
Primeiras Declarações;
4.4) intime-se a Fazenda Pública (Federal, Estadual e Municipal)
– encaminhando-lhes o Termo Circunstanciado das Primeiras
Declarações - para o fim do artigo 629, do CPC e para informar ao
Juízo eventuais débitos fiscais em nome do de cujus, no prazo de
15 (quinze) dias corridos;
5) Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e
pelo prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, para que se manifestem
sobre as primeiras declarações (artigo 627, CPC);
6) Findo o prazo das diligências supracitadas, venham os autos
conclusos para decisão de eventuais impugnações e, se for o caso,
nomeação de perito para avaliar os bens do espólio (artigo 630,
CPC).
7) Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações a seu respeito,
venham as últimas declarações, no qual o inventariante poderá
emendar, aditar ou completar as primeiras (artigo 636, CPC).
8) Ouvidas as partes sobre as últimas declarações no prazo comum
de 15 (quinze) dias úteis, proceder-se-á ao cálculo do tributo - ITCD
(artigo 637, CPC), sendo que em relação a Fazenda Pública, deverá
o(a) inventariante diligenciar junto ao site da Secretaria de Estado
de Finanças de Rondônia (www.sefin.ro.gov.br), considerando
o disposto nos art. 19 a 23 da Lei 959/00, regulamentada pelo
Decreto n. 15.474/10.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de Julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890000 - Fone:(69) Processo nº: 7000476-28.2017.8.22.0003
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 15/02/2017 15:43:22
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB
OUROCREDI
EXECUTADO: JAQUELINE ARAUJO SANTOS
DECISÃO
Vistos;
1- Com fundamento no art. 854, do NCPC/2015, foi realizado o
protocolo de indisponibilidade de ativos financeiros em nome do
executado, por meio do sistema Bacenjud. E, na data de hoje
houve a devida resposta pelo mesmo sistema, onde se verificou a
existência apenas de um valor ínfimo, o qual foi liberado.
A minuta do protocolo, segue em anexo.
2- Consigna-se que cabe a todos os envolvidos na relação
processual oferecer a sua parcela de ação para que o magistrado
tenha elementos seguros, eficientes e eficazes para a entrega da
prestação jurisdicional.
O Código de Processo Civil preceitua: “Art. 828. O exequente
poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com
identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação
no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a
penhora, arresto ou indisponibilidade.”
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3- Dessa feita, intime-se a parte exequente, via seu advogado, para
que obtenha a certidão de execução junto ao Cartório Distribuidor
e diligencie junto aos órgãos públicos, a existência de bens
pertencentes ao devedor, passíveis de serem indicados a penhora,
no lapso de 05 (cinco) dias úteis.
4- Intime-se a parte requerente, na forma menos onerosa e mais
célere, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, sob pena de extinção, nos termos do §1°, do art. 485, do
CPC. Consigna-se que quando houver intimação por meio de
carta-AR, a mesma não precisa ser entregue em mão-própria
e deverá consignar no objeto da correspondência a seguinte
advertência: “APÓS A TERCEIRA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO
NEGATIVA, A CORRESPONDÊNCIA DEVE SER DEVOLVIDA AO
REMETENTE”.
Caso a parte requerente não mais resida no endereço declinado nos
autos, a intimação será considerada válida, conforme disposição
do parágrafo único, do art. 274 do CPC, pois, é dever da parte
manter seu endereço atualizado nos autos.
CÓPIA DESTE DESPACHO SERVIRÁ DE CARTA-AR/MANDADO,
a ser instruído com a peça onde indicar o endereço da parte
demandante.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de Julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7004035-27.2016.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Produto Impróprio]
Requerente: T. H. V. O.
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCIANO FILLA - RO0001585
Nome: TONY HENRICK VIEIRA OLIVEIRA
Endereço: Linha c-19, km 15, 00000, zona rural, Theobroma - RO
- CEP: 76866-000
Advogado(s) do reclamante: LUCIANO FILLA
Requerido: F. D. O. e outros
Advogado(s) do reclamado: NELMA PEREIRA GUEDES ALVES,
ALEXANDRE FONSECA DE MELLO, ALEXANDRE HENRIQUE
DUARTE, BRUNO PAES DE ALMEIDA
Advogado do(a) EXECUTADO: NELMA PEREIRA GUEDES
ALVES - RO1218
Advogados do(a) EXECUTADO: ALEXANDRE FONSECA DE
MELLO - SP222219, ALEXANDRE HENRIQUE DUARTE SP288652, BRUNO PAES DE ALMEIDA - SP288147
Nome: FRANKLIN DE OLIVEIRA
Endereço: AV. PADRE ADOLPHO ROHL, 1977, CENTRO, Jaru RO - CEP: 76890-000
Nome: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS
ELETRONICOS LTDA
Endereço: Avenida Chedid Jafet, 222, Vila Olímpia, São Paulo - SP
- CEP: 04551-065
Despacho
Vistos;
Considerando o disposto no art. 17, da Lei Estadual n. 3.896/2016,
para a cada tentativa de bloqueio de bens por meio do sistema de
convênio do TJ/RO, conforme pleiteado pelo interessado, deverá
ser recolhido o valor de R$ 15,29 (quinze reais e vinte e nove
centavos).
Intime-se a parte credora, via seu advogado, para comprovação do
recolhimento. Prazo: 05 (cinco) dias úteis.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002005-48.2018.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens]
Requerente: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JARU LTDA
Advogado do(a) AUTOR: EUNICE BRAGA LEME - RO0001172
Requerido: VANDERSON PEREIRA DE SALES
Advogado do(a) RÉU:
Fica o procurado da parte autora INTIMADO para, no prazo de 05
(cinco) dias, juntar a taxa de repetição de ato e tomar ciência da
nova audiência de conciliação agendada para o dia 06/09/2018
10:10.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001124-71.2018.8.22.0003
Classe:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Assunto: [Fixação]
Requerente: H. M. D. S. J.
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS RO0003044
Nome: HEDER MARTINS DA SILVA JUNIOR
Endereço: RUA PARA, 2300, SETOR 04, Jaru - RO - CEP: 76890000
Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS
Requerido: H. M. D. S.
Advogado do(a) RÉU:
Nome: HEDER MARTINS DA SILVA
Endereço: RUA JOÃO DE ALBUQUERQUE, 2752, POUSADA
RONDÔNIA, SETOR 05, Jaru - RO - CEP: 76890-000
DESPACHO
Vistos;
Tendo em vistas as peculiaridades apontadas e também o que
pugnou o Ministério Público, designo audiência de tentativa
de conciliação para o dia 06/09/2018, às 08:10 horas, que será
realizada pelo Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e
Cidadania, na sede deste Juízo da 1ª Vara Cível de Jaru.
Na ocasião as parte poderão ajustar as demais questões ainda não
acordadas, em relação ao filho menor e solucionar totalmente a
causa.
As partes devem ser devidamente intimadas, via seus advogados,
a comparecer na solenidade agendada.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de Julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002397-85.2018.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Moral]
Requerente: RAFAEL VAZ LOPES
Advogado do(a) AUTOR: INGRID CARMINATTI - RO8220
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Nome: RAFAEL VAZ LOPES
Endereço: Rua Mato Grosso, n. 1225, setor 02, Jaru - RO - CEP:
76890-000
Advogado(s) do reclamante: INGRID CARMINATTI
Requerido: latam airlines group s/a
Advogado do(a) RÉU:
Nome: latam airlines group s/a
Endereço: AC Aeroporto Internacional de Porto Velho, s/n., Avenida
Governador Jorge Teixeira 6490, Aeroporto, Porto Velho - RO CEP: 76803-970
DESPACHO
Vistos;
Intime-se a parte autora, via seu advogado, para emendar a
peça inicial, juntando o comprovante de recolhimento das custas
processuais iniciais (2% do valor atribuído à causa - Lei Estadual n.
3.896/2016, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção
(art. 321, do CPC).
Cumpra-se.
Jaru, 30 de Julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000058-27.2016.8.22.0003
Classe:FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Assunto: [Alimentos]
Requerente: L. F. S. D. C.
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Requerido: L. M. D. C.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Finalidade: Fica o procurador do autor intimado para no prazo de
05 dias, manifestar da juntada de oficio CEF.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 0004139-17.2011.8.22.0003
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Duplicata]
Requerente: Banco Bradesco S/a
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANNE BOTELHO CORDEIRO RO0004370, LUCYANNE CARRATTE BRANDT HITZESCHKY RO0004659, MAURO PAULO GALERA MARI - MT003056O
Nome: Banco Bradesco S/a
Endereço: Rua Antônio Peres Paniágua, Vila Quitaúna, Osasco SP - CEP: 06186-100
Advogado(s) do reclamante: MAURO PAULO GALERA MARI,
LUCYANNE CARRATTE BRANDT HITZESCHKY, ANNE
BOTELHO CORDEIRO
Requerido: José Nunes de Oliveira e outros
Advogado(s) do reclamado: MUZIO SCEVOLA MOURA
CAFEZEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: MUZIO SCEVOLA MOURA
CAFEZEIRO - BA16761
Nome: José Nunes de Oliveira
Endereço: , Jaru - RO - CEP: 76890-000
Nome: Valverde Indústira e Comércio de Madeiras Ltda
Endereço: Rua Minas Gerais Lote 53 Quadra 01, Setor Industrial,
Jaru - RO - CEP: 76890-000
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DESPACHO
Vistos;
Considerando o disposto no art. 17, da Lei Estadual n. 3.896/2016,
para a cada consulta por meio do sistema de convênio do TJ/RO,
conforme pleiteado pelo interessado, deverá ser recolhido o valor
de R$ 15,29 (quinze reais e vinte e nove centavos).
Intime-se a parte credora, via seu advogado, para comprovação do
recolhimento. Prazo: 05 (cinco) dias úteis.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890000 - Fone:(69) Processo nº: 7002165-73.2018.8.22.0003
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 06/07/2018 08:14:56
AUTOR: MARIA DE FATIMA SILVA CRUZ, JOSE LIMA DA CRUZ,
MIRIAN FABIA SANTOS DA CRUZ
RÉU: NÃO HÁ POLO PASSIVO
DECISÃO
Vistos;
Vejo que se trata de pedido de alteração de guarda consensual
da menor Patrícia Santos da Cruz, a qual, outrora, foi fixada pelo
Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca de Jaru, consoante o termo
de guarda digitalizado no ID 19575475.
Segundo orientação jurisprudencial emanada do STJ, a definição
da competência em ação envolvendo incapaz deve levar em conta,
prioritariamente, a proteção de seus interesses, de modo que o
encaminhamento dos autos à comarca em que a interditada está
domiciliada permitirá uma tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e
segura, prestigiando o princípio do juízo imediato.
Frisa-se que nos processos de guarda, as medidas devem ser
tomadas no interesse do menor, o qual deve prevalecer diante
de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio
jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente
com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao
incapaz para a realização dos atos de fiscalização da guarda.
Aliás, nesse sentido o TJ/RO já decidiu ao julgar a suscitação dos
conflitos negativo de competência de n. 0004795-75.2014.8.22.0000
e o de n. 100.001.2006.026237-0, onde restou consignado que:
“Tratando-se de ação oriunda ou acessória de outra, ainda que
transitada em julgado, a competência é do juízo da causa principal.
Inteligência do art. 108 do Código de Processo Civil.”
Ao teor do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA sobre este,
determinando o encaminhado ao Juízo da 2ª Vara Cível de Jaru,
com as anotações e baixas pertinentes.
Havendo discordância acerca da remessa dos autos, deverá o
Juízo que receber o feito, suscitar o competente conflito negativo de
competência, já que somente com decisão do Tribunal de Justiça
(art. 953, da Código de Processo Civil) determinando ser este Juízo
competente para processar e julgar a presente demanda, os autos
devem ser devolvidos.
2- Independentemente de manifestação, cumpra-se.
Jaru, 30 de Julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7004018-54.2017.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Indenização
do Prejuízo]
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Requerente: LENI EMILIO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: CALLIUGIDAN PEREIRA DE SOUZA
SILVA - RO8848, DENILSON DOS SANTOS MANOEL - RO7524
Nome: LENI EMILIO DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Anita Garibaldi, 3553, 3553, setor 06, Jaru - RO CEP: 76890-000
Advogado(s) do reclamante: DENILSON DOS SANTOS MANOEL,
CALLIUGIDAN PEREIRA DE SOUZA SILVA
Requerido: UNOPAR - Universidade do Norte do Paraná Ltda
Advogado(s) do reclamado: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI
LATELLA
Advogado do(a) RÉU: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA MG0109730
Nome: UNOPAR - Universidade do Norte do Paraná Ltda
Endereço: Rua Jorge Amado, 1880, 1880, setor 07, Jaru - RO CEP: 76890-000
Decisão
Vistos;
O parte requerida apresentou defesa e não arguiu preliminares.
Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais,
dou o feito por saneado.
Intimadas as partes a especificar provas, apenas a parte requerente
pugnou pela produção de prova oral (ID 19837106), a qual defiro.
Desta feita, diante da natureza da demanda, designo audiência de
instrução para o dia 22/08/2018, às 09:00 horas.
O advogado deve ficar ciente de sua incumbência para 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 NCPC).
A 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
NCPC).
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 tal 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 testemunha deverá comparecer com antecedência razoável ao
horário da audiência, em virtude do obrigatório cadastramento na
portaria deste Fórum.
Intimem-se as partes, via seus respectivos advogados, para se
fazerem presentes na solenidade.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001750-90.2018.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)]
Requerente: TEOBALDO MARTINS PINTO
Advogado do(a) AUTOR: NELMA PEREIRA GUEDES ALVES RO1218
Nome: TEOBALDO MARTINS PINTO
Endereço: Rua Senador Olavo Pires, 2142, Centro, Theobroma RO - CEP: 76866-000
Advogado(s) do reclamante: NELMA PEREIRA GUEDES ALVES
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
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Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Despacho
Vistos;
Intimem-se as partes, via seus advogados, para esclarecer as
provas que pretendem produzir, justificando a necessidade,
utilidade e sua adequação e, em caso de produção de prova
testemunhal, já apresentando o seu rol de testemunhas (todas
devidamente qualificadas, conforme dispõe o art. 450 do CPC)
para melhor adequação da pauta, no prazo legal, este com fulcro
do §4°, art. 357, do CPC.
Frisa-se que a qualificação completa das testemunhas é essencial
para o Juízo, deliberar suas intimações de forma específica, já que
há diversidade quando as intimações, como, por exemplo, quando
são funcionárias públicas (requisição prevista no art. 455, §4°, III
do CPC).
Outrossim, a qualificação permite ao Juízo deliberar as providências
para a realização da solenidade com menor custo (que é uma das
metas atuais do
PODER JUDICIÁRIO), sem perder qualquer qualidade da prestação
do serviço jurisdicional.
Além do que, havendo elo familiar em relação a qualquer das
pessoas a serem ouvidas, deve ocorrer a indicação deste fato e a
formulação de requerimento para que a oitiva ocorra, como sendo
de informante.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890000 - Fone:(69) Processo nº: 7004219-46.2017.8.22.0003
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Protocolado em: 12/12/2017 09:56:31
EXEQUENTE: D. H. M. A., E. M. A., A. B. M. A., A. M. A.
EXECUTADO: O. A.
DESPACHO
Vistos;
Concedo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a fim da parte
exequente dizer se efetuou o acordo com a parte contrária e
apresentar o devido termo.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de Julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002284-34.2018.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Requerente: ELIETE MATEUS DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: RINALDO DA SILVA - RO8219
Nome: ELIETE MATEUS DE SOUZA
Endereço: RIO BRANCO, 3244, SETOR 05, Jaru - RO - CEP:
76890-000
Advogado(s) do reclamante: RINALDO DA SILVA
Requerido: UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA
Advogado do(a) RÉU:
Nome: UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA
Endereço: AV. 25 DE AGOSTO, 6961, UNOPAR, CIDADE ALTA,
Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
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DECISÃO
Vistos;
A parte autora Eliete Mateus de Souza, propôs a ação judicial em
desfavor de Unopar Norte do Paraná de Ensino, com o objetivo
da requerida ser compelida a lhe entregar o diploma de conclusão
de curso superior, bem como a lhe pagar indenização por danos
morais.
Constato que, em razão da matéria, a ação foi proposta perante
o Juízo Federal. Porém, esse declinou a competência à Justiça
Estadual, sob o argumento de não faz parte da relação processual,
nenhuma das pessoas jurídicas indicadas no art. 109, incisos I e II,
da Constituição Federal (ID 19736832).
É o sucinto relatório.
A pretensão da parte requerente, envolve questão de competência
da Justiça Federal, tendo em vista que almeja a expedição de
diploma, medida que é de competência do Ministério da Educação
para registrá-lo, o que caracteriza interesse indiscutível da União.
O nexo de causalidade resta atestado na medida em que houve
omissão da entrega do diploma da autora, já que essa colou grau
em 02/09/2017.
Nesse sentido, sobre a competência do Juízo Federal para
processar e julgar a demanda, o STF já asseverou:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPETÊNCIA.
DEMORA
NA
EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. DANO MORAL. SISTEMA FEDERAL
DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO 961.547 PARANÁ).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE
CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF).
EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O
SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida
quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido
reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária
a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323,
§ 1º, do RISTF). 2. As instituições de ensino superior, ainda que
privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que
determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96).
Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, de que fui Relator,
DJ de 13.11.11.3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que
‘aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em
que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’. 4. In casu, tendo em vista
que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu VIZIVALI integra o
Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse
da União, razão pela qual a competência para julgar e processar
o feito é da justiça federal. 5. O acórdão originalmente recorrido
assentou que: ‘ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR.
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO
PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO
STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos
improvidos.’ 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 698.440- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de
2/10/2012).
Ao fato da mencionada divergência recair entre juízes vinculados
a Tribunais diversos, resta evidente o conflito negativo de
competência, e por esta razão, com fulcro no inciso I, do art. 118,
do Código de Processo Civil, suscito ao Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que analise a questão exposta e decline qual o
Juízo competente para processar e julgar a presente causa.
Após as anotações que eventualmente forem necessárias, cumpra-
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se as disposições do parágrafo único, do art. 953, do Código de
Processo Civil, enviando-se ao Eg. Tribunal de Justiça de Rondônia
o que for necessário, devendo os presentes autos aguardar, em
cartório, a decisão à ser prolatada pela Colenda Corte.
Intime-se a parte autora, via seu advogado pelo DJ.
Independentemente de manifestação, cumpra-se.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7003875-02.2016.8.22.0003
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Benefício de Ordem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Requerente: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ARMANDO SILVA BRETAS PR0031997
Nome: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA
Endereço: ROD. PR 082 KM 01 S/N, 00000, CENTRO, Douradina
- PR - CEP: 87485-000
Advogado(s) do reclamante: ARMANDO SILVA BRETAS
Requerido: MALTEZO & MAIER LTDA - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: MALTEZO & MAIER LTDA - ME
Endereço: esvc linha 605, 3237, jardim novo estado, Jaru - RO CEP: 76890-000
Nome: NILDO MALTEZO
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 3374, Casa, cENTRO, Alto
Paraíso - RO - CEP: 76862-000 Endereço: Rua Rio Grande do Sul,
3374, Casa, cENTRO, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Nome: FELIPE MAIER MALTEZO
Endereço: Jardim Novo Estado, 3237, esvc linha 605, Jaru - RO CEP: 76890-000 Endereço: Jardim Novo Estado, 3237, esvc linha
605, Jaru - RO - CEP: 76890-000
Decisão
Vistos;
Em respeito ao contraditório, intime-se a parte exequente, via seu
advogado, para tomar ciência e se manifestar acerca da defesa
apresentada pelo Curador Especial, bem como requerer o que de
direito, em 05 dias úteis.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de Julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002424-68.2018.8.22.0003
Classe:MONITÓRIA (40)
Assunto: [Contratos Bancários]
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
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Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: AC Presidente Médici, 1550, Rua Porto Velho 1550,
Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-970
Advogado(s) do reclamante: SERVIO TULIO DE BARCELOS
Requerido: ELIAS CURSINO DE LIMA e outros (4)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Nome: ELIAS CURSINO DE LIMA
Endereço: Linha 627 KM 80, Lote 03, Gleba 02, zona rural, Jaru RO - CEP: 76890-000
Nome: JOAO OLIOSI
Endereço: Linha 627 KM 80, Lote 03, Gleba 02 Tarilândia, zona
rural, Jaru - RO - CEP: 76890-000
Nome: AURELINA SARDINHA OLIOSI
Endereço: Linha 627 KM 80, Lote 03, Gleba 02, Tarilândia, zona
rural, Jaru - RO - CEP: 76890-000
Nome: FRANCISCO OLIOSI NETO
Endereço: Linha 627 KM 80, Lote 03, Gleba 02, Tarilândia, zona
rural, Jaru - RO - CEP: 76890-000
Nome: VALCIELE FATIMA FRISSO OLIOSI
Endereço: Linha 627 KM 80, Lote 03, Gleba 02, Tarilândia, zona
rural, Jaru - RO - CEP: 76890-000
Despacho
Vistos;
1- Intime-se a parte autora, via seu advogado, para emendar a
peça inicial, juntando o comprovante de recolhimento das custas
processuais iniciais (2% do valor atribuído à causa - Lei Estadual n.
3.896/2016, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção
(art. 321, do CPC).
2- Apresentada a emenda nos termos deliberados, cite-se para
que a parte requerida pague o valor pleiteado e os honorários
advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa,
no prazo de 15 dias, nos termos da inicial, anotando-se nesse
mandado que, caso o cumpra, ficará isenta de custas (art. 701,
§1º, do CPC).
Conste, ainda, ordem para citação da parte ré, que nesse prazo,
poderá oferecer embargos e, em não havendo o cumprimento da
obrigação, tão pouco o oferecimento de embargos, constituir-se-á,
de pleno direito, o título executivo judicial (art. 702, §2°, do CPC).
Havendo citação e decorrido o prazo in albis para oposição de
embargos, certifique-se e intime-se a parte para requerer o que de
direito, via seu advogado. Contudo, na hipótese de ser apresentado
embargos monitórios, desde já fica determinada a intimação da
parte contrária, via seu advogado, para manifestação no prazo de
15 (quinze) dias, nos termos do §5°, do art. 701, do CPC.
Deve ficar consignado no mandado que, conforme o § 11, do
art. 702, do CPC: ”O juiz condenará o réu que de má-fé opuser
embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até dez por
cento sobre o valor atribuído à causa, em favor do autor.”
Lembra-se a Escrivania que sempre deverá atualizar os cadastros
do PJE, conforme as informações consignadas nas certidões dos
Oficiais de Justiça.
Ressalta-se que é dever das partes sempre comprovar e atualizar
o seu endereço, sob pena de ser presumida a validade nas
comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial
declinado nos autos, conforme dispõe o parágrafo único, do art.
238 do Código de Processo Civil.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE CARTA-AR/MANDADO/
CARTA-PRECATÓRIA, devendo ser instruída com cópia da peça
inaugural, onde estão todos os dados da parte requerida.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7006473-92.2017.8.22.0002
Classe:FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Assunto: [Reconhecimento / Dissolução, Regulamentação de Visitas]
Requerente: N. D. S. M.
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE DE OLIVEIRA HERINGER
- RO0000575, FERNANDA KYONO GRESPAN ISHITANI
HENRIQUES - RO8971
Nome: NEIVIANE DOS SANTOS MOSCA
Endereço: Rua Porto Rico, 827, - até 881/882, Setor 10, Ariquemes
- RO - CEP: 76876-080
Advogado(s) do reclamante: FERNANDA KYONO GRESPAN
ISHITANI HENRIQUES, JOSE DE OLIVEIRA HERINGER
Requerido: I. P. F.
Advogado(s) do reclamado: ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERIDO: ALEXANDRE MORAIS DOS
SANTOS - RO0003044
Nome: ILECIO PEDRO FELIX
Endereço: Avenida Rio Branco, 1600 e 1668, Fofocão Bar, setor
01, Jaru - RO - CEP: 76890-000
Decisão
Vistos;
Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 06/09/2018,
às 10:50 hs, que será realizada pelo Centro Judiciário de Soluções
de Conflitos e Cidadania, na sede deste Juízo da 1ª Vara Cível de
Jaru.
Intimem-se as partes, via seus advogados, para se fazerem
presentes na solenidade.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Jaru, 30 de Julho de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva Juiz de Direito

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.: 0006987-06.2013.8.22.0003
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Ronaldo Albino Dias
Advogado:Ilizandra Sumeck Carminatti (OAB/RO 3977)
Executado:Vagno Cavalcante Pereira
Advogado:Advogado Não Informado (ALVORADA D 1111111111111111)
Documento - Retirar:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 05
dias, intimada a retirar a Certidões de Dívida expedida nos autos.
Proc.: 0001152-37.2013.8.22.0003
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Hilgert & Cia Ltda Implemaq
Advogado:Ilizandra Sumeck Carminatti (OAB/RO 3977)
Requerido:Isaias Rufino da Costa, Teofilo Pereira Costa
Advogado:Carlos Pereira Lopes (RO 743), Advogado Não Informado
Documento - Retirar:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 05
dias, intimada a retirar as Certidões de Dívida expedida nos autos.
Fabiane Palmira Barboza
Diretora de Cartório
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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: 7000007-45.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 02/01/2018 18:31:32
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DAIANE DIAS - RO0002156
EXECUTADO: INSTALADORA MUNK
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
1) Determinei a consulta via INFOJUD, contudo, não foram
encontrados informações em nome da parte executada, conforme
detalhamento abaixo:
2) Desta feita, 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.
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).
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7004684-89.2016.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 16/11/2016 18:28:08
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: UNIAO CENTRO RONDONIENSE DE ENSINO
SUPERIOR
Advogados do(a) EXEQUENTE: CARLOS LUIZ PACAGNAN
JUNIOR - RO0006718, JEFFERSON FREITAS VAZ - RO0001611,
IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO - RO0000796
EXECUTADO: RUDIMILA BEATRIZ MACEDO DE MEDEIROS
Advogado do(a) EXECUTADO: WUDSON SIQUEIRA DE
ANDRADE - RO0001658
Vistos, etc.
Considerando que o feito já foi extinto, procedi a baixa da restrição
conforme solicitado:
Se nada pendente , arquive-se.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7000463-92.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 19/02/2018 23:19:23
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI
- SP257093
EXECUTADO: SILVA & FONSECA LTDA - ME, JOSE BENTO DA
SILVA, OZELIA FONSECA DAS NEVES SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
1) Procedi com a consulta ao sistema RENAJUD, contudo, não
foram localizados veículos passíveis de constrição, pois além de
depender de sua localização, eventual restrição pode afetar direito
de terceiro:
2) Desta feita, 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.
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).
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7001778-58.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 04/06/2018 10:24:59
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: PAULO FRANCISCO DE PAULA
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: 20180004675770 Número do Processo: 7001778-
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58.2018.8.22.0003 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: Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Detran RO Deseja bloquear
conta-salário? Não
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.
951.918.872-04 - PAULO FRANCISCO DE PAULA
[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$)Data/
Hora Cumprimento25/07/2018 12:23Bloq. Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 1.141,80(02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)25/07/2018 20:20Nenhuma ação disponível
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as
ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor
(R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/
Hora Cumprimento25/07/2018 12:23Bloq. Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 1.141,80(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)25/07/2018 23:01Nenhuma ação disponível
Não RespostasNão há não-resposta para este réu/executado
No tocante ao sistema INFOJUD, o acesso a estas informações
extrapolam os registros de domínio público, sendo que, não
esgotadas as demais possibilidades ou devidamente fundamentada,
ensejaria em violação a privacidade preconizada no art. 5º, inciso
X, da CF/88, conforme decisão do STJ no REsp 1220307.
Desta feita, considerando o não esgotamento de outras medidas,
não há como deferir tal requerimento, diante de seu caráter
excepcional, como bem assevera a jurisprudência de nosso Eg.
Tribunal de Justiça, ao consignar que “A consulta das declarações de
imposto de renda da parte executada, via sistema Infojud, somente
se justifica quando o exequente comprova a impossibilidade de
localização de bens passíveis de penhora por outros meios. O
esgotamento dos meios de pesquisa, segundo orientação desta
Corte, ocorre após a ausência de localização de bens em consulta
ao Bacenjud, Renajud, Cartórios de Imóveis e Setor de Registro
da Prefeitura Municipal” (AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo
nº 0802133-03.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des.
Roosevelt Queiroz Costa, Data de julgamento: 17/10/2017).
Em relação aos demais pedidos, deverá o exequente promover as
diligências cabíveis na via administrativa, sendo que o presente
despacho valerá como alvará autorizativo para as providências
junto ao Detran/Cartório Eleitoral/Cartórios Extrajudiciais/Idaron/
Junta Comercial e Concessionárias de Água/Energia, para fins de
localização de bens e/ou endereços.
Consigno que, na hipótese de petição solicitando medidas
autorizadas pelo juízo neste despacho, deve o Cartório cientificar
o exequente deste despacho novamente e prosseguir em seu
cumprimento.Expeça-se o necessário.
Aguarde-se eventual manifestação por 10 (dez) dias.
Na inércia, fica desde já determinado o sobrestamento do feito por
01 (um) ano, com base no art. 40 da Lei n. 6.830/80.
Findo o prazo, se nada requerido, arquive-se a presente demanda,
sem baixa na distribuição.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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/
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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: 7001939-39.2016.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 12/05/2016 11:13:29
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: A. R. DOS SANTOS ELETRODOMESTICOS - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE FERNANDO ROGE RO0005427
EXECUTADO: JOSE MARIA BEZERRA, VILMA GOMES VIANA
Advogado do(a) EXECUTADO: MAGALI FERREIRA DA SILVA RO000646A
Advogado do(a) EXECUTADO:
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 abaixo:
Dados do bloqueio Número do Protocolo: 20180004677503 Número
do Processo: 7001939-39.2016.8.22.0003 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 do Autor/Exeqüente da Ação: A. R.
DOS SANTOS ELETRODOMESTICOS - ME Deseja bloquear
conta-salário? Não
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.
348.332.422-49 - JOSE MARIA BEZERRA COIMBRA
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$6,40]
[Quantidade atual de não respostas: 0]
RespostasBCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as
ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor
(R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/
Hora Cumprimento25/07/2018 13:11Bloq. Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 7.820,17(03) Cumprida parcialmente por
insuficiência de saldo.
6,406,40
(0,00
em
conta-salário)26/07/2018
04:5930/07/2018
10:28:51Desb. ValorElsi Antonio Dalla Riva6,40Não enviada-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as
ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor
(R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/
Hora Cumprimento25/07/2018 13:11Bloq. Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 7.820,17(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)25/07/2018 23:01
Não RespostasNão há não-resposta para este réu/executado
970.572.402-44 - VILMA GOMES VIANA
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$0,00]
[Quantidade atual de não respostas: 0]
RespostasCAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as
Agências / Todas as ContasData/Hora ProtocoloTipo de
OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado
Remanescente (R$)Data/Hora Cumprimento25/07/2018 13:11Bloq.
Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 4.429,90(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)25/07/2018 23:01
Não RespostasNão há não-resposta para este réu/executado
2) Desta feita, 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.
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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).
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7003289-62.2016.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 17/08/2016 10:28:32
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: IMOBILIARIA MORUMBI LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: ATALICIO TEOFILO LEITE RO7727, NILTON LEITE JUNIOR - RO8651, DANIELE MACEDO
LAZZAROTTO - RO5968
EXECUTADO: INACIO LUIZ AMORIM DA CUNHA
Advogado do(a) EXECUTADO: ALEXANDRE MORAIS DOS
SANTOS - RO0003044
Vistos, etc.
Considerando a ordem de preferência estabelecida no artigo 835,
e §1º do CPC, determinei a constrição on-line, via BACENJUD,
conforme protocolo abaixo transcrito:
Dados do bloqueio 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: 20180004766547 Data/Horário de
protocolamento: 30/07/2018 11h16 Número do Processo: 700328962.2016.8.22.0003 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
do Autor/Exeqüente da Ação: IMOBILIARIA MORUMBI LTDA ME Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação
dos
Réus/ExecutadosRéu/ExecutadoValor
a
BloquearContas e Aplicações Financeiras Atingidas 542.240.71215 : INACIO LUIZ AMORIM DA CUNHA47.924,04 Instituições
financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento
da protocolização.
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.
Nesse ínterim, proceda com a liberação de eventual imóvel
penhorado em nome de solteiro, conforme solicitado no ID n. .
19399135 - Pág. 7, alínea “g”.
Jaru/RO, 30 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/
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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: 7000796-78.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 16/03/2017 08:50:52
CLASSE: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: ARISTIDES DA SILVA NUNES, ANTONIO DA
SILVA NUNES, MARIA JOSE DA SILVA DOS SANTOS, BENEVAL
DA SILVA NUNES, PAULO NUNES SILVA, JOSE MARCOS DA
SILVA ALMEIDA, ROSIMEIRE NUNES DE ALMEIDA, ANTONIO
MARCOS DA SILVA, BENICIO DA SILVA NUNES
Advogado do(a) REQUERENTE: EVERTON CAMPOS DE
QUEIROZ - RO0002982
Advogado do(a) REQUERENTE: EVERTON CAMPOS DE
QUEIROZ - RO0002982
Advogado do(a) REQUERENTE: EVERTON CAMPOS DE
QUEIROZ - RO0002982
Advogado do(a) REQUERENTE: EVERTON CAMPOS DE
QUEIROZ - RO0002982
Advogado do(a) REQUERENTE: EVERTON CAMPOS DE
QUEIROZ - RO0002982
Advogado do(a) REQUERENTE: EVERTON CAMPOS DE
QUEIROZ - RO0002982
Advogado do(a) REQUERENTE: EVERTON CAMPOS DE
QUEIROZ - RO0002982
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERENTE: EVERTON CAMPOS DE
QUEIROZ - RO0002982
INVENTARIADO: EPITACIO DA SILVA NUNES, CARMELITA DA
SILVA, MARIA OLINDA DA SILVA NUNES, ELISABETE DA SILVA
NUNES, JOSE DA SILVA NUNES
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Vistos, etc.
1) Acerca do pedido de isenção retro, atente-se a parte ao disposto
no paragrafo único do art. 30 da Lei 3.896/2016 que informa a não
incidência de taxa para desarquivamento de processo eletrônico.
2) Aguarde-se o prazo para contestação.
3) Após, prossiga-se no cumprimento do despacho de ID 12624010.
Expeça-se o necessário.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7002698-66.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 08/08/2017 15:33:24
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 - RO0006338
EXECUTADO: DANIEL FREITAS DOS SANTOS EIRELI - ME ME, DANIEL FREITAS DOS SANTOS, TAMAR VIEIRA TELES
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Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Considerando o pedido de ID n. 20079735, defiro a conversão do
arresto em penhora.
Expeça-se o necessário, após o pagamento de eventual taxa
pendente.
Após, intime-se o curador nomeados nos autos para manifestação.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7002019-32.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 24/06/2018 11:59:27
CLASSE: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
REQUERENTE: MARIA RICARTE DE ARAUJO
Advogados do(a) REQUERENTE: MAXMILIANO PRENSZLER
COSTA - RO0005723, FERNANDA MACHADO DANIEL
PRENSZLER - RO9227
INTERESSADO: SELIO VIEIRA DE ARAUJO
Advogado do(a) INTERESSADO:
Vistos, etc.
1) Sobre o pedido de gratuidade judiciária, ante a documentação
apresentada e uma vez que não vislumbro a ocorrência das
hipóteses do § 2º do art. 99 do Códice supracitado, defiro a
gratuidade judiciária.
2) Concedo o prazo solicitado, aguarde-se por 05 (cinco) dias.
3) Na inércia, intime-se a parte autora para se manifestar.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7002511-58.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 25/07/2017 14:54:43
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SOPHIA CARDOZO DA SILVA SIMAO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: ALEXANDRE SIMAO DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: LEANDRO MARCEL GARCIA RO0003003
Vistos, etc.
Em que pese o teor da petição de ID n. 20095461, considerando
o termo firmado no ID n. 11887908, 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.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do
art. 205, § 3º, do CPC.
Jaru/RO, 30 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
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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: 7002128-46.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 04/07/2018 10:15:00
CLASSE: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A
Advogado do(a) AUTOR: GIULIO ALVARENGA REALE RO0006980
RÉU: JOSE MANOEL DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando o pedido expresso de desistência pela parte autora
e, não tendo o requerido oferecido defesa, o que dispensa a
intimação a que se refere o art. 485, §4º do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito,
na forma do inciso VIII do mencionado artigo.
Sem custas finais, por força do art. 8º, inciso III da Lei Estadual n.
3.896/16, publicada no DOE n. 158 de 24/08/16.
Libere-se eventual restrição.
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, 30 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: 7003703-26.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 25/10/2017 11:51:37
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINE FERRAZ - RO0005438
EXECUTADO: TAISA GALHARDI
Advogado do(a) EXECUTADO: DAIANE DIAS - RO0002156
Vistos, etc.
Considerando o teor da certidão de ID n. 20092231, intime-se a
curadora nomeada via fone ou outro meio célere.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7002243-67.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 12/07/2018 14:29:09
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: WILSONINA LUCIA DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JHONATAN APARECIDO MAGRI
- RO0004512
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Vistos, etc.
Considerando a anuência expressa do INSS (ID n.20077656),
HOMOLOGO os cálculos descritos no inicial.
Oficie-se ao Eg. TRF1, conforme requerido e aguarde-se eventual
pagamento em arquivo.
Com a vida dos mesmos, fica desde já autorizado a expedição de
alvará de valores pertencentes ao advogado da autora.
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, dando-se ciência a esta do valor.
Caso o causídico tenha dificuldade em contatar com o(a) requerente o
Juízo poderá intima-lo(a).
Em caso de falecimento do autor, deverá se fazer acompanhar de
eventuais herdeiros.
Após a expedição dos alvarás competentes, 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, 30 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: 7001387-11.2015.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 11/11/2015 16:01:18
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARINEIDE PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: ROSENIR GONCALVES AYARDES RO0006348
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 9.456,00
Vistos, etc.
Considerando a renúncia expressa da parte autora acerca dos créditos
excedentes ao limite do Precatório, passo a deliberar:
1) HOMOLOGO a renuncia do crédito previdenciário, devendo a
Escrivania providenciar a retificação do valor da causa utilizando-se o
valor expresso na petição retro.
2) Reautue-se como cumprimento de sentença.
3) Diante do valor da causa, fica dispensada a intimação a que se
refere a EC 62, conhecida como Emenda dos Precatórios e das novas
regras dispostas no art. 6°, §§ 1° ao 4° da Resolução n. 115-CNJ
(29/06/2010), uma vez que os valores apresentados não excedem o
limite de 60 (sessenta) salários-mínimos.
Proceda a intimação do INSS, na pessoa de seu representante legal
para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,
impugnar a execução, com fulcro no art. 535 do CPC.
Poderá o presente despacho valer como carta/mandado/precatória/
ofício para fins de citação e/ou intimação e demais atos, pelo que tal
comando dever ser acompanhado de Acórdão, Cálculo e Petição,
conforme o caso.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do
art. 205, § 3º, do CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7004306-02.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 18/12/2017 16:55:32
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: JOSE PEREIRA DA CRUZ
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERNANDO TAVANTI - RO0002333
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Considerando o teor das manifestações de ID n. 20095744 e n.
19342756, dou por encerrada a instrução processual.
Venham as alegações finais.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7000100-08.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 12/01/2018 15:28:24
CLASSE: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: MOISES FREITAS DO NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: IURE AFONSO REIS - RO0005745
INVENTARIADO: GENY ALVES DE FREITAS, EDIVANIA FREITAS
NASCIMENTO DE PAULA, ELANIA ALVES DE FREITAS, EVANIA
FREITAS DO NASCIMENTO CARVALHO, ADÃO ALVES DO
NASCIMENTO, ELIANA FREITAS DO NASCIMENTO, HORACY
ALVES DO NASCIMENTO
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Vistos, etc.
Antes de proceder a análise do pedido de ID n. 20095945, deverá
o exequente apresentar os cálculos do saldo remanescente
devidamente atualizados.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7000177-17.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 22/01/2018 17:09:10
CLASSE: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: MAISA MATIAS DO CARMO AQUINO
Advogado do(a) REQUERENTE: WUDSON SIQUEIRA DE
ANDRADE - RO0001658
INVENTARIADO: JOSE SILVANO DO CARMO
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Vistos, etc.
1) Ante o pedido de alienação retro, expeça-se mandado de avaliação
judicial, a fim de aferir o valor equivalente do veículo denominado
“marca FIAT, modelo PALIO ELX FLX, placas JHO-3699, RENAVAN
00989712117, ano 2008 e modelo 2009”.
2) Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7001865-48.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 06/06/2017 12:00:01
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ABIMAEL DE AMORIM
Advogados do(a) AUTOR: VANYA HELENA FERREIRA BRASIL
TOMAZ DOS SANTOS - RO0005330, BRUNO ALVES DA SILVA
CANDIDO - RO0005825
RÉU: BANCO VOTORANTIM S/A
Advogado do(a) RÉU: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
VANDERLEI - PE0021678
Vistos, etc.
REAUTUE-SE como cumprimento de sentença.
INTIME-SE a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15
(quinze) dias, acrescido de custas, se houver, com fulcro no art.
523 do CPC.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo supracitado, o
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento (§ 1º do art. 523 do
mesmo Diploma Legal).
Caso seja efetuado o pagamento parcial dentro do prazo de quinze
dias, a multa e os honorários decorrentes do inadimplemento
incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º do CPC).
Findo o prazo do pagamento voluntário, fica o Cartório autorizado,
desde já, a proceder a expedição de mandado de penhora e
avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, conforme § 3º do
art. 523 do mesmo Códice.
Deverá constar no mandado, além dos atos inerentes ao mandado
acima descritos, os seguintes comandos:
- Após o decurso do intervalo de pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias para que o(a) executado(a),
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação, sendo que tal ato dever observar
os incisos I a VII do art. 525 do CPC.
- A apresentação de impugnação não impede a prática dos
atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz,
a requerimento do executado e desde que garantido o juízo
com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito
suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o
prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (art.
525, § 6º do mesmo Diploma Legal).
- Eventual concessão de efeito suspensivo não impedirá a
efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da
penhora e de avaliação dos bens (§ 7º do art. 525 do CPC).
CONSIGNO AO CARTÓRIO QUE, AO PROCEDER A INTIMAÇÃO
DO DEVEDOR, DEVEM SER OBSERVADAS AS HIPÓTESES DO
ART. 513, § 2º DO CPC.
Sirva a presente como carta/precatória/mandado de citação/
intimação, ofício e demais atos, conforme o caso.
Na hipótese do mandado restar negativo, diante da não
localização da parte requerida, fica o Cartório autorizado a
repetir este comando, após apresentação de novo endereço pelo
demandante.
Eventuais CUSTAS PENDENTES, deverá o cartório promover sua
cobrança em conjunto com este cumprimento de sentença, SOB
PENA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Valor atualizado do débito: R$ 25.987,56
Jaru/RO, 30 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
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DADOS PARA CUMPRIMENTO:
Nome: BANCO VOTORANTIM S/A
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14171, Torre A, Andar 18,
Vila Gertrudes, São Paulo - SP - CEP: 04794-000
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: 7002129-65.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 21/06/2017 17:03:54
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROSIMEIRE ALVES BERNADINO
Advogado do(a) EXEQUENTE: IURE AFONSO REIS - RO0005745
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Considerando a anuência expressa da parte autora (ID n.
20101751), HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado
(ID n. 20071312 - Pág. 3).
Oficie-se ao Eg. TRF1, conforme requerido e aguarde-se eventual
pagamento em arquivo.
Com a vida dos mesmos, fica desde já autorizado a expedição de
alvará de valores pertencentes ao advogado da autora.
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, dando-se ciência a esta do valor.
Caso o causídico tenha dificuldade em contatar com o(a) requerente
o Juízo poderá intima-lo(a).
Em caso de falecimento do autor, deverá se fazer acompanhar de
eventuais herdeiros.
Após a expedição dos alvarás competentes, 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, 30 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: 7000631-94.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 06/03/2018 11:08:55
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALAINE ALVES DOS SANTOS, NATIELY ALVES
DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: VALERIO ALVES DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Em que pese o teor da petição de ID n. 19712209, o requerimento
descrito no ID n. 19592383 já foi apreciado pelo juízo (ID n.
19771098).
Desta feita, considerando a certidão de ID n. 20088073, diga a
parte autora o que de direito e, na oportunidade, deve apresentar
os cálculos devidamente atualizados.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7002407-32.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 26/07/2018 17:30:39
CLASSE: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
EMBARGANTE: SANDRA MARIZE DO NASCIMENTO, MARCELO
ALVES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EMBARGANTE: FRANCISCO CESAR TRINDADE
REGO - RO000075A
Advogado do(a) EMBARGANTE: FRANCISCO CESAR TRINDADE
REGO - RO000075A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) EMBARGADO:
Vistos, etc.
Em que pese o recolhimento das custas pela parte autora, observo
que não há opção por audiência de conciliação e, diante da natureza
da demanda/valor da causa, há de ser observado o patamar mínimo
para ajuizamento das demandas, conforme prescreve o art. 12, inciso
I da Lei Estadual n. 3.896/16.
Ademais, observo que não consta o mandado de penhora do Oficial
de Justiça realizado nos autos n. 7000781-12.2017.8.22.0003 , sendo
que incumbe ao embargante anexar TODOS OS DOCUMENTOS
que julgar pertinentes, pois muito embora este feito seja vinculado
ao feito executivo, o apensamento não mais subsiste em processos
eletrônicos, devendo esta demanda, portanto, estar acompanhada
dos impressos necessários e/ou atinentes aos autos supracitado e
que tenham relação com o tema trago ao judiciário.
Para tal empenho, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
indeferimento.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7001298-80.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 20/04/2018 18:07:58
CLASSE: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
- SP0128341
RÉU: MANOEL TEIXEIRA NETO
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
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.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do
art. 205, § 3º, do CPC.
Jaru/RO, 30 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
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CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUCAS MELO RAMOS
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: RIVELINO RAMOS RIOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Antes de proceder a análise do pedido de ID n. 20095945, deve a
parte autora apresentar os cálculos devidamente atualizados.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 0005597-64.2014.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 19/04/2018 11:45:34
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - SP0128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND RO0004872
EXECUTADO: EBERTON DA COSTA SILVA
Advogados do(a) EXECUTADO: GUSTAVO MONTEIRO AMARAL
- MG0085532, DANIEL HENRIQUE DE SOUZA GUIMARÃES GO0024534, DANIEL PUGA - GO0021324, DALMO JACOB DO
AMARAL JUNIOR - GO0013905, FRANCISCO CESAR TRINDADE
REGO - RO000075A, KINDERMAN GONCALVES - RO0001541,
MARCILIO ALFREDO REBELATTO - RS49276, LUIS CLAUDIO
GERHARDT STEGLICH - RS59579
Vistos, etc.
Considerando o teor das informações de ID n. 20128949, proceda a
substituição da Leiloeira nomeada nos autos por DEONÍZIA KIRATCH,
matriculada na JUCER sob o nº 21/2017.
Desta feita, prossiga com as determinações de ID n. 19968854 com
devida retificação.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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
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: 7004205-62.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 07/12/2017 17:09:02
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE ANTONIO CABRAL DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: EMILZE MARIA ALMEIDA SILVA RO0002868
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
Vistos, etc.
Considerando o decurso de prazo certificado pelo cartório,
HOMOLOGO o pedido de desistência, e, em consequência, julgo
EXTINTO o feito, na forma do artigo 485, VIII e §4º do Código de
Processo Civil.
Sem custas, por força do art. 8º, III, da Lei Estadual nº. 3.396/2016.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Nada pendente, arquivem-se os autos.
Jaru/RO, 30 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: 7001570-74.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 15/05/2018 12:29:49
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LEONARDO LUCIO PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: ANDRESSA VIEIRA CARDOSO
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Ao Ministério Público para manifestação.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 27 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: 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:
Vistos, etc.
Indefiro, por ora, o pedido de citação editalícia, ante o não esgotamento
das tentativas de sua localização.
Assim, atento ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6º, do
Código de Processo Civil, que permeia toda a sistemática deste
Diploma Legal, cabe a parte autora diligenciar no endereço do(a)
requerido(a).
Neste ponto, considerando o disposto no artigo 256, §3º do Código
de Processo Civil, deverá a parte autora providenciar a expedição
de ofícios para as empresas concessionárias de serviço público
que desejar, fazendo constar no mesmo que a resposta deverá ser
encaminhada diretamente ao Cartório da 2ª Vara Cível desta Comarca
de Jaru/RO, preferencialmente via e-mail, ficando a seu encargo
eventuais despesas cobradas pelo informante.
Ademais, consigno que eventual paradeiro da parte requerida pode
ser obtida na rede de alcance mundial, Prefeituras e Cartórios
extrajudiciais, bem como no banco de dados do Sistema de Automação
Processual (SAP), disponível na sala da OAB na sede do Fórum deste
juízo.
O ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como
autorização, inclusive para solicitar informações junto à Justiça Eleitoral,
nos termos do artigo 29, §2º, b), da Resolução nº. 21.538/2003, sendo
que o(a) demandante deverá comprovar, no prazo de 20 (vinte) dias,
o atendimento aos termos desta decisão.
Int.
Jaru/RO, 27 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)
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EXEQUENTE: IVANETE NOVAIS DOS SANTOS SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: ANTONIO GOMES DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Considerando a manifestação de ID n. 20095631, concedo o prazo de
20 (vinte) dias para tais diligências.
Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para requerer o que de
direito.
Int.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 27 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: 7000067-86.2016.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 12/01/2016 11:03:55
CLASSE: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: SIRLEIDE DA SILVA SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: VALDEIR DE JESUS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
1) Em atendimento ao pedido da Defensoria, Intime- se na forma do
art. 186, §2º do Código de Processo Civil.
2) Aguarde-se eventual manifestação por 30 (trinta) dias; mantida a
inércia, intime-se na forma do artigo 485, §1º, do CPC;
3) Nada sendo requerido, voltem os autos conclusos para extinção.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do
art. 205, § 3º, do CPC.
Jaru/RO, 27 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: 7002366-65.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 24/07/2018 09:05:58
CLASSE: MONITÓRIA (40)
AUTOR: TIAGO MARTINS DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: RAILA CRISTIELE BATISTA MENDES GO49735
RÉU: OSMIR RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Em que pese o recolhimento das custas pela parte autora, observo
que não há opção por audiência de conciliação e, diante da natureza
da demanda/valor da causa, há de ser observado o patamar mínimo
para ajuizamento das demandas, conforme prescreve o art. 12, § 1º da
Lei Estadual n. 3.896/16: “Os valores mínimo e máximo a ser recolhido
em cada uma das hipóteses previstas nos incisos deste artigo
correspondem a R$ 100,00 (cem reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), respectivamente”.
Desta feita, concedo o prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito)
horas para o fiel cumprimento da emenda, a fim de saldar as custas
processuais remanescentes.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 27 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: 0005027-49.2012.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 08/03/2018 17:33:56
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: LUCELIA SOUZA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Expeça-se o necessário, conforme requerido no ID n. 20061412.
Com a vinda das informações, diga o exequente o que de direito.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 27 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: 7000990-44.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 02/04/2018 11:09:47
CLASSE: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: THIAGO GOMES
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: JESSICA CORDEIRO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERIDO: RINALDO DA SILVA - RO8219
Vistos, etc.
Considerando o pedido de gratuidade descrito no ID n. 18124327
- Pág. 9, alínea d). INTIME-SE a parte requerida 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
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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.
Para tal empenho, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
rejeição do pedido de reconveção.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 27 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: 7002027-43.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 09/06/2017 08:42:12
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ARTHUR FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: WESLEY DE CASTRO DA SILVA
Advogado do(a) RÉU: CALLIUGIDAN PEREIRA DE SOUZA SILVA
- RO8848
Vistos, etc.
Considerando o resultado positivo do exame de DNA, bem como a
petição de ID n. 17745621, ao Ministério Público para manifestação
objetiva em relação aos alimentos, com fulcro no art. 178 do CPC.
Jaru/RO, 27 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: 7002421-16.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 29/07/2018 16:50:16
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JUAREZ JULIAO DE PAULA
Advogado do(a) AUTOR: DORISLENE MENDONCA DA CUNHA
FERREIRA - RO0002041
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
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”.
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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.
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, 30 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: 0005033-56.2012.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 08/03/2018 17:08:20
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: RONNY CORTES MANSO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Expeça-se o necessário, conforme requerido no ID n. 20059318.
Com a vinda das informações, diga o exequente o que de direito.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 27 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: 0004351-33.2014.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 27/06/2018 11:17:19
CLASSE: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: EDIVALDO DE MENEZES, BRUNA SOUZA
MENEZES, MAXUEL DE SOUZA MENEZES, BRUNO SOUZA
MENEZES, ELIZABETE CASTRO DA SILVA, JOSE CARLOS
MENEZES
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Advogados do(a) REQUERENTE: ROSENIR GONCALVES
AYARDES - RO0006348, MARTA DE ASSIS NOGUEIRA
CALIXTO - RO000498A
Advogados do(a) REQUERENTE: MARTA DE ASSIS NOGUEIRA
CALIXTO - RO000498A, ROSENIR GONCALVES AYARDES RO0006348
Advogados do(a) REQUERENTE: MARTA DE ASSIS NOGUEIRA
CALIXTO - RO000498A, ROSENIR GONCALVES AYARDES RO0006348
Advogados do(a) REQUERENTE: MARTA DE ASSIS NOGUEIRA
CALIXTO - RO000498A, ROSENIR GONCALVES AYARDES RO0006348
Advogado do(a) REQUERENTE: MARTA DE ASSIS NOGUEIRA
CALIXTO - RO000498A
Advogado do(a) REQUERENTE: MARTA DE ASSIS NOGUEIRA
CALIXTO - RO000498A
Vistos, etc.
1) Considerando que o herdeiro, até então menor, MAXUEL DE
SOUZA MENEZES, atingiu a maioridade civil, deixo de remeter os
autos Ministério Público.
2) HOMOLOGO a avaliação dos bens de ID 19376047 - Pág.
14/15.
3) Venham as últimas declarações.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 27 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: 7001246-84.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 19/04/2018 10:40:47
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: APARECIDO JORGE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
1) Considerando a expiração de prazo para atender a tutela de
urgência, procedi o sequestro de valores na conta do requerido,
conforme detalhamento abaixo:
Dados do bloqueio 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: 20180004738948 Data/
Horário de protocolamento: 27/07/2018 13h37 Número
do Processo: 7001246-84.2018.8.22.0003 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 do Autor/Exeqüente da
Ação: APARECIDO JORGE DA SILVA Deseja bloquear contasalário? Não
Relação
dos
Réus/ExecutadosRéu/ExecutadoValor
a
BloquearContas
e
Aplicações
Financeiras
Atingidas 00.394.585/0001-71 : ESTADO DE RONDONIA9.196,00
BCO BRASIL /Agência 2757 /Conta 100005
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O parâmetro utilizado para o bloqueio, levou em consideração
equivalente os gastos com o tratamento noticiados na inicial,
equivalentes a R$ 9.196,00 (nove mil, cento e noventa e seis reais),
a fim custear os débitos pelo período de 03 (três) meses.
2) Oficie-se o Hospital de Cancer de Barretos para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, informe sobre a existência de eventual
medicamento alternativo, com o custo menor e com a mesma
eficácia.
3) Aguarde-se a resposta por 02 (dois) dias úteis e retornem os
autos conclusos para nova análise.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 27 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: 0001169-05.2015.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 05/03/2018 16:18:04
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SUELEN BEZERRA SILVA, KAIQUE BEZERRA DA
SILVA, CARLOS EDUARDO BEZERRA DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: SANDRO ANTONIO DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
E que pese o pedido de intimação nos termos do art. 186 do CPC,
verifico que já foi deferida no Despacho de ID n.17681929.
Desta feita, considerando que a parte autora não tem dado o devido
andamento ao feito, intime-se na forma do art. 485 do CPC.
Decorrido o prazo de 30 dias, sem requerimentos objetivos,
extinguirei o feito com fulcro do art. 485, III do CPC.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 27 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: 7001709-26.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 24/05/2018 16:48:54
CLASSE: HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(112)
REQUERENTE: ROSELI CAMARGO ROSA, MARIA DAS DORES
CAMARGO
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERENTE:
Vistos, etc.
Considerando o exposto no relatório social, aliado ao parecer do
Ministério Público e pedido da parte autora, remetam-se os autos
a Comarca de Machadinho do Oeste, com fulcro no art. 147 da Lei
8.069/90.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 27 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: 7003772-58.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 31/10/2017 13:19:20
CLASSE: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
REQUERENTE: DAMIAO GOMES DA ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE:
INTERESSADO: CEARÁ
Advogado do(a) INTERESSADO: ROSECLEIDE DUTRA
DAMASCENO - RO1266
Vistos, etc.
Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do laudo de ID
19467375.
Após, ao Ministério Público.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 27 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: 7001865-48.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 06/06/2017 12:00:01
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ABIMAEL DE AMORIM
Advogados do(a) AUTOR: VANYA HELENA FERREIRA BRASIL
TOMAZ DOS SANTOS - RO0005330, BRUNO ALVES DA SILVA
CANDIDO - RO0005825
RÉU: BANCO VOTORANTIM S/A
Advogado do(a) RÉU: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
VANDERLEI - PE0021678
Vistos, etc.
Intime-se a parte autora para adequar o pedido exposto no ID
20072426, nos termos estipulados no art. 523 do Código de
Processo Civil.
Advirto a parte que a incidência de multa por eventual
descumprimento da intimação para pagamento somente incidirá
após a expiração do prazo para efetivar o ato.
Desta feita, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para adequar o
pedido e o calculo dos valores atribuídos na condenação.
Na inércia, arquivem-se os autos.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 27 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: 7001092-66.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 10/04/2018 13:27:03
CLASSE: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: SERGIO NUNES BORGES
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: PAULO SERGIO BORGES
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Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Intime-se a parte requerida para se manifestar quanto a
contraproposta apresentada pela parte autora de ID 19279528.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 27 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: 0000337-40.2013.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 14/03/2018 08:21:39
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: OSMAR TRISTAO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Expeça-se o necessário, conforme requerido no ID n. 20060974.
Com a vinda das informações, diga o exequente o que de direito.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 27 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: 7001632-17.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 21/05/2018 12:21:04
CLASSE: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
REQUERENTE: ADEIDE ALVES DINIZ PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE:
INTERESSADO: RAYSSON LEONARDELI FERREIRA, KARINY
LEONARDELI
FERREIRA,
WELLINGTON
LEONARDELI
FERREIRA
Advogado do(a) INTERESSADO:
Advogado do(a) INTERESSADO:
Advogado do(a) INTERESSADO:
Vistos, etc.
Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do estudo social
realizado nos autos, requerendo o que entender de direito.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 27 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: 7002083-76.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 14/06/2017 12:08:13
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: KALLEBE KAUA ALVES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR:
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RÉU: VALDEMAR SILVINO DOS SANTOS FILHO
Advogado
do(a)
RÉU:
CHRISTOPHER
WANDERSON
PRENSZLER COSTA - RO8860
Sentença
Vistos, etc.
Trata-se de ação de investigação de paternidade ajuizada por
K.K.A.D.S. em face de VALDEMAR SILVINO DOS SANTOS
FILHO.
Citado, o requerido concordou com o pedido e propôs acordo
quanto aos alimentos.
A parte autora concordou no tocante aos alimentos.
O Ministério Público manifestou-se favoravelmente.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
No tocante à paternidade, houve o reconhecimento do pedido.
Em relação aos alimentos, às partes acordaram em fixá-los no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Assim, ante o parecer favorável do Ministério Público, HOMOLOGO
O ACORDO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na forma
do artigo 487, III, b), do Novo Código de Processo Civil, para o fim
de DECLARAR que VALDEMAR SILVINO DOS SANTOS FILHO é
o pai biológico de KALLEBE KAUÃ ALVES DA SILVA.
Em consequência, julgo extinto o feito, consoante disposto no
artigo 316, do mesmo Diploma Legal.
Sem custas, com fulcro no artigo 8º, III, do Regimento de Custas Lei Estadual nº. 3.896/2016.
Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado judicial ao Cartório
de Registro Civil, para retificação no assento de nascimento da
requerente, a fim de (a) acrescentar o patronímico paterno ao seu
nome, que passará a ser KALLEBE KAUÃ ALVES SANTOS (ID n.
19987656 - Pág. 1); (b) incluir a filiação paterna e os respectivos
avós paternos em seu registro de nascimento.
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, 30 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: 7002735-93.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 10/08/2017 12:15:27
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ELAINE DE AZEVEDO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERASMO JUNIOR VIZILATO RO8193
EXECUTADO: JOAO BATISTA LOPES
Advogado do(a) EXECUTADO: KINDERMAN GONCALVES RO0001541
Sentença
Vistos, etc.
Considerando o total cumprimento da obrigação por parte do
Executado, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do art. 924,
inciso II do Código de Processo Civil.
Libere-se eventual constrição.
Custa na forma da lei - art. 14 da Lei Estadual n. 3.896/16.
Caso não seja efetuado o recolhimento devido, cumpra-se com o
disposto no art. 35 da Lei Estadual n. 3.896/16.
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, 30 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: 7000495-97.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 21/02/2018 18:05:08
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PEMAZA S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA
ABREU - RO0002849
EXECUTADO: MARCOS ANTONIO LINHARES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
As consultas aos sistemas conveniados com o Tribunal obtiveram
os seguintes resultados:
Desta feita, diga o exequente o que de direito de forma objetiva no
prazo de 05 (cinco) dias.
Caso solicitado, expeça-se o necessário para fins de citação
e demais atos executórios, após o pagamento de eventual taxa
pendente.
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.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do
art. 205, § 3º, do CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7001086-59.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 10/04/2018 11:44:36
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: O J DA MOTA - ME, ODAIR JOSE DA MOTA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Considerando a ordem de preferência estabelecida no artigo 835,
e §1º do CPC, determinei a constrição on-line, via BACENJUD,
conforme protocolo abaixo transcrito:
Dados do bloqueio 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: 20180004759190 Data/Horário de
protocolamento: 30/07/2018 09h28 Número do Processo: 700108659.2018.8.22.0003 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
do Autor/Exeqüente da Ação: MUNICÍPIO DE JARU - RO Deseja
bloquear conta-salário? Não
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Relação
dos
Réus/ExecutadosRéu/ExecutadoValor
a
BloquearContas e Aplicações Financeiras Atingidas 07.821.883 : O
J DA MOTA3.774,16 CPF/CNPJ não encaminhado às instituições
financeiras, por inexistência de relacionamentos. 421.830.812-87
: ODAIR JOSE DA MOTA3.774,16 Instituições financeiras com
relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.
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, 30 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: 7001777-73.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 04/06/2018 09:56:34
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: FRANCISCO TAVARES DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Considerando a ordem de preferência estabelecida no artigo 835,
e §1º do CPC, determinei a constrição on-line, via BACENJUD,
conforme protocolo abaixo transcrito:
Dados do bloqueio 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: 20180004759340 Data/Horário de
protocolamento: 30/07/2018 09h31 Número do Processo: 700177773.2018.8.22.0003 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: Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Detran RO Deseja bloquear
conta-salário? Não
Relação
dos
Réus/ExecutadosRéu/ExecutadoValor
a
BloquearContas e Aplicações Financeiras Atingidas 509.925.11291 : FRANCISCO TAVARES DA SILVA1.313,03 Instituições
financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento
da protocolização.
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, 30 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: 7003048-54.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 05/09/2017 17:49:32
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: TRIANGULO COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA - EPP
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Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE EDSON DE SOUZA RO0006376
EXECUTADO: ALCEU ROCHA, CYELAINE MARIA TAVARES,
NERIAS OLIVEIRA DE SOUZA, ISABELLY DE SOUZA TAVARES,
IZADORA DE SOUZA TAVARES, THAINARA LARISSA
CORDEIRO DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO: ROOGER TAYLOR SILVA
RODRIGUES - RO0004791
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Considerando que o INFOSEG não se presta para tal fim, procedi
com a pesquisa 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: 20180004759906 Data/Horário de
protocolamento: 30/07/2018 09h39 Número do Processo: 700304854.2017.8.22.0003 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: TRIANGULO COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Dados dos pesquisadosRelação de pessoas pesquisadasInstituições
Financeiras/Agências/Contas
pesquisadas
807.430.482-53
:CYELAINE MARIA TAVARES 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, 30 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: 7002418-61.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 29/07/2018 11:17:11
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOAO BATISTA GUILHERME CORREIA
Advogados do(a) AUTOR: TELMA SANTOS DA CRUZ RO0003156, ROMILSON FERNANDES DA SILVA - RO0005109
RÉU: LAÍZA RODRIGUES GUILHERME CORREIA, ILZA
RODRIGUES DA SILVA MATA
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
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.
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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.
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, 30 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: 7000172-92.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 22/01/2018 12:21:45
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELISABETH EVANGELISTA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: ANTONIO ELIDIO DA COSTA
Advogado do(a) RÉU: RINALDO DA SILVA - RO8219
Vistos, etc.
1) Considerando a manifestação do Ministério Público, intime-se a
parte requerida acerca da contraproposta de ID n.19475951.
2) Após, ao Ministério Público com fulcro no art. 178 do CPC.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7002419-46.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 29/07/2018 16:31:54
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FATIMA APARECIDA ALONSO PAULA
Advogado do(a) AUTOR: DORISLENE MENDONCA DA CUNHA
FERREIRA - RO0002041
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
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.
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, 30 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: 7001668-59.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 22/05/2018 12:04:24
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: RICARDO OLIVEIRA ROZAO
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: 20180004618291 Número do Processo: 700166859.2018.8.22.0003 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: Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Detran RO Deseja bloquear
conta-salário? Não
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.
896.854.902-87 - RICARDO OLIVEIRA ROZAO
[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 Cumprimento23/07/2018 17:18Bloq. Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 1.149,25(05) Réu/executado sem saldo
disponível devido a bloqueio total anterior.
0,000,00
(0,00 em conta-salário)23/07/2018 20:36Nenhuma ação disponível
Não RespostasNão há não-resposta para este réu/executado
No tocante ao sistema INFOJUD, o acesso a estas informações
extrapolam os registros de domínio público, sendo que, não
esgotadas as demais possibilidades ou devidamente fundamentada,
ensejaria em violação a privacidade preconizada no art. 5º, inciso
X, da CF/88, conforme decisão do STJ no REsp 1220307.
Desta feita, considerando o não esgotamento de outras medidas,
não há como deferir tal requerimento, diante de seu caráter
excepcional, como bem assevera a jurisprudência de nosso Eg.
Tribunal de Justiça, ao consignar que “A consulta das declarações de
imposto de renda da parte executada, via sistema Infojud, somente
se justifica quando o exequente comprova a impossibilidade de
localização de bens passíveis de penhora por outros meios. O
esgotamento dos meios de pesquisa, segundo orientação desta
Corte, ocorre após a ausência de localização de bens em consulta
ao Bacenjud, Renajud, Cartórios de Imóveis e Setor de Registro
da Prefeitura Municipal” (AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo
nº 0802133-03.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des.
Roosevelt Queiroz Costa, Data de julgamento: 17/10/2017).
Em relação aos demais pedidos, deverá o exequente promover as
diligências cabíveis na via administrativa, sendo que o presente
despacho valerá como alvará autorizativo para as providências
junto ao Detran/Cartório Eleitoral/Cartórios Extrajudiciais/Idaron/
Junta Comercial e Concessionárias de Água/Energia, para fins de
localização de bens e/ou endereços.
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Consigno que, na hipótese de petição solicitando medidas
autorizadas pelo juízo neste despacho, deve o Cartório cientificar
o exequente deste despacho novamente e prosseguir em seu
cumprimento.Expeça-se o necessário.
Aguarde-se eventual manifestação por 10 (dez) dias.
Na inércia, fica desde já determinado o sobrestamento do feito por
01 (um) ano, com base no art. 40 da Lei n. 6.830/80.
Findo o prazo, se nada requerido, arquive-se a presente demanda,
sem baixa na distribuição.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7003710-52.2016.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 14/09/2016 17:04:03
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOAO FILICIO SANTANA, LENIR ALVES PEREIRA
SANTANA
Advogado do(a) EXEQUENTE: IRINEU RIBEIRO DA SILVA RO0000133
Advogado do(a) EXEQUENTE: IRINEU RIBEIRO DA SILVA RO0000133
EXECUTADO: OSORIO LOURENCO FILHO, RENATA MOURA
LOURENCO
Advogado do(a) EXECUTADO: ALEXANDRE MORAIS DOS
SANTOS - RO0003044
Advogado do(a) EXECUTADO: ALEXANDRE MORAIS DOS
SANTOS - RO0003044
Vistos, etc.
1) De plano, a fim de sanear erro material, retifico o despacho de
ID 19775097, devendo se ler “art. 499 do Código de Processo Civil”
onde consta “art. 816, p. único do Código de Processo Civil”.
2) Com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé,
esclareço que há necessidade de comprovar a conduta maliciosa
e desleal da parte para aplicação desta sanção processual civil.
Neste sentido a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia tem o seguinte entendimento:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADO. - Não havendo
nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC/1973 (correspondente
ao art. 373, inc. II, do CPC/2015), bem como por ser indevida a
inscrição em cadastro de inadimplentes, presume-se o dano
moral e configura-se o dever de indenizar. - Tendo em vista as
particularidades da hipótese, entendo que o valor a título de
indenização por danos morais deve representar uma compensação
à vítima e também punição ao ofensor, guardando proporcionalidade
entre o ato lesivo e o dano moral experimentado. - A litigância de
má-fé ocorre quando ficar comprovado nos autos, de forma clara e
induvidosa, que a parte tenha adotado intencionalmente qualquer
conduta maliciosa ou desleal em sentido processual, o que não
é o caso dos autos. (Apelação 0018120-05.2014.822.0005, Rel.
Des. Kiyochi Mori, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª
Câmara Cível, julgado em 15/09/2016. Publicado no Diário Oficial
em 26/09/2016.)
Portanto, AFASTO a incidência deste instituto, por ora, in casu.
3) Em relação ao pedido de conversão de obrigação de fazer em
perdas e danos, tal requerimento detém amparo na lei processual
civil, a qual autoriza e estipula o procedimento a ser adotado.
Vejamos:
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Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos
se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo
da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento
específico da obrigação.
O autor pugnou pela conversão da obrigação em face do
descumprimento da obrigação por parte do requerido, esta
consubstanciada em “fazer a certa de arame liso na divisa dos
demandantes, numa extensão de 627,9 cm (seis centos e vinte e
sete metros e centímetros)”.
Contudo, analisando o pedido autoral, verifico a necessidade
de esclarecimentos, visto que o valor das perdas e danos
correspondem ao montante a que se pretende a conversão, sendo
que no pedido constam 02 (dois) valores, nominados como “perdas
e danos” e “soma”.
Desta feita, considerando a necessidade de quantificar os valores
dos bens e dos prejuízos, intime-se o requerente para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, adeque seu pedido, declinando os
valores pleiteados, fundamentando seu pedido.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito

Advogado do(a) DEPRECANTE: DELDI FERREIRA COSTA BA696A
DEPRECADO: MIQUEIAS CARVALHO DA SILVA
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.
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, 30 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
DADOS PARA CUMPRIMENTO:
Nome: Miqueias Carvalho da Silva
Endereço: Linha 621, Km 21, Zona rural, Governador Jorge Teixeira
- RO - CEP: 76898-000 Endereço: Linha 621, Km 21, Zona rural,
Governador Jorge Teixeira - RO - CEP: 76898-000

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
Sentença
Vistos, etc.
Considerando o total cumprimento da obrigação por parte do
executado, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do art. 924,
II, do Novo Código de Processo Civil.
Proceda a transferência bancária como pleiteado no ID n. 20067951
- Pág. 1.
Libere-se eventual constrição.
Sem custas, com base no artigo 5º, IV da Lei Estadual nº.
3.896/2016.
Nada pendente, arquive-se.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7001826-51.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 01/06/2017 12:12:34
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO VALE DO MACHADO - CREDISIS JI-CRED
Advogados do(a) EXEQUENTE: ARTUR BAIA RAMOS RO0006721, NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA - RO0001537,
MAXIMILLIAN PEREIRA DE SOUZA - RO0006372
EXECUTADO: ELIAS SILVA GABLER
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Considerando o teor das informações de ID n. 19975346 - Pág.
1 e, diante da inexistência de procuração dos autos, proceda a
exclusão do Dr. Luciano Filla do sistema, conforme já exarado no
ID n. 14559892 - Pág. 1.
Após, diante do preenchimento dos comandos do ID n. 19888754,
HOMOLOGO O EDITAL APRESENTADO NO ID N. 20017461.
Ademais, atento ao prazo concedido para efetivação dos atos pelo
leiloeiro (ID n. 19888754 - Pág. 2), os autos ficarão suspensos por
06 (seis) meses.
Expeça-se o necessário.
Int.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 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: 7002422-98.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 30/07/2018 09:01:25
CLASSE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: MARCOS CABRAL DA SILVA

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: 7001284-96.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 20/04/2018 16:30:06
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: FRANCISCO CESAR TRINDADE REGO,
ANADRYA SOUSA TERADA NASCIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO CESAR TRINDADE
REGO - RO000075A
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO CESAR TRINDADE
REGO - RO000075A
EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Considerando o teor da petição de ID n. 20102542, intime-se o
exequente para manifestação 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, 30 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: 7001775-40.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 29/05/2017 19:00:38
CLASSE: DESAPROPRIAÇÃO (90)
AUTOR: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA
REGIONAL
Advogado do(a) RÉU: SIDNEI DA SILVA - RO0003187
Sentença
Vistos, etc.
O MUNICÍPIO DE JARU, ajuizou de desapropriação por utilidade
pública em face da ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORESDE
DEFICIÊNCIA REGIONAL DE JARU – ASPODERJA, a fim de
que seja decretada a perda do bem denominado “Lote Urbano
07/B-1, Bloco - A, Quadra 10, Setor 05, com os seguintes limites
e confrontações: TESTADA: 40,00m, PROFUNDIDADE: 40,00m,
LATERAL DIREITA: 32,40m, LATERAL ESQUERDA: 32,05m,
perfazendo uma área total de 1.303,89m2, perímetro de 145,17m”.
Foi depositado o valor da oferta de indenização.
Tutela de Urgência deferida, deferindo o pedido de imissão na
posse do imóvel.
Nomeou-se perito judicial, fixando honorários em seu favor, a fim
de promover a avaliação do bem que se pretende desapropriar.
Os honorários periciais foram devidamente recolhidos pelo
requerente.
Decisão liminar fielmente cumprida, com registro na matrícula do
imóvel no Cartório Registro de Imóveis desta comarca.
Citados, os requeridos apresentaram contestação.
Foi juntado aos autos o laudo pericial, tendo o requerido se
manifestado.
O requerente apresentou Réplica.
A parte requerida impugnou o laudo avaliativo, pleiteando uma
nova avaliação.
Intimado, o perito apresentou laudo complementar e prestou
esclarecimentos, tendo as partes se manifestado a este respeito.
O laudo avaliativo foi homologado, após esclarecimentos do perito,
além disto determinou-se o depósito do saldo remanescente,
liberação dos honorários periciais e a vinda das alegações finais.
A parte requerida pugnou pelo sequestro, em face da expiração de
prazo para complementar o montante indenizatório.
O autor apresentou petição manifestando-se a respeito do
sequestro consignado no despacho homologatório.
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Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Considerando que as partes já se manifestaram acerca das provas
acostadas nos autos, demonstrando claramente seus interesses
e pretensões quanto ao feito, além do encerramento da fase
instrutória, passo a sentenciar.
Decido.
A presente ação versa sobre a desapropriação dos imóveis dos
requeridos com indenização compensatória, a fim de proceder com
a construção de uma Creche – TIPO A do Projeto Proinfância Tipo
1 do Ministério da Educação
A respeito do instituto da desapropriação, esta é a lição de Márcio
Fernando Elias Rosa:
“Corresponde à retirada compulsória da propriedade de
determinado bem, para fins de interesse público, operando-se a
sua transferência para o patrimônio público.” […] A desapropriação
opera-se em procedimento administrativo bifásico: a fase
declaratória, com a indicação do bem, da necessidade, da utilidade
ou do interesse social a ser alcançado, seja por lei ou decreto; a fase
executória, com a estimativa da justa indenização e a consolidação
da transferência do domínio para o Poder expropriante.”(Direito
administrativo, Márcio Fernando Elias Rosa, São Paulo, Saraiva,
2009 – Coleção sinopses jurídicas; v.20)
Tal instituto é espécie de intervenção do Estado na propriedade
privada, cujas razões se fundamentam no interesse público ou
coletivo, visando o bem-estar social, no cumprimento da função
social da propriedade.
Segundo o magistério de Maria Silvia Zanella Di Pietro (in “Direito
Administrativo”, 14ª ed., Atlas, São Paulo-2002, pág. 153) “[…]
é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou
seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade
pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário
a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa
indenização.”
Ocorre que, para a efetivar a medida desapropriativa em definitivo,
é necessário respeitar o procedimento legal, este composto pela
declaração da utilidade pública, interesse social ou necessidade,
por lei ou decreto e após, estimativa da justa indenização e
consolidação da transferência.
No caso em apreço, o requerente acostou aos autos o Decreto
n. 9.741/GP/2017 que declara a Utilidade Pública da área
denominada “Lote Urbano n. 07/B-1, Bloco – A, Quadra 10, Setor
05, com os seguintes limites e confrontações: TESTADA: 40,00m,
PROFUNDIDADE: 40,00m, LATERAL DIREITA: 32,40m, LATERAL
ESQUERDA: 32,05m, perfazendo uma área total de 1.303,89m2,
perímetro de 145,17m.”
Atendidos os primeiros preceitos legais acerca do instituto da
desapropriação, resta tratar da estimativa dos valores a serem
pagos a título de indenização.
O art. 5º da Constituição Federal, que em seu inciso XXIV,
assim determina: “XXIV. A lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro,
ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.
A indenização, portanto, deve atender ao pressuposto do justo
preço, em atenção ao ao preceito constitucional que assim
determina, conforme se verifica no entendimento da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA. ART. 535 DO CPC. OFENSA.
INEXISTÊNCIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL.
CONTEMPORANEIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO
PRÉVIA. LEVANTAMENTO DE 80% DO VALOR DA OFERTA
INICIAL E, POSTERIORMENTE, DOS 20% RESTANTES DO
DEPÓSITO. SITUAÇÃO PECULIAR. JUROS COMPENSATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA.
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CORREÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que “aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Não há
violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão impugnado
aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, ainda que em sentido contrário à pretensão
recursal. 3. Pacífica a Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça de que o valor da indenização deve ser contemporâneo
à avaliação do imóvel, tendo como parâmetro o laudo adotado
pelo juiz para a fixação do justo preço, sendo irrelevante a data da
imissão da posse ou mesmo da avaliação administrativa, exceto
nos casos em que há longo período de tramitação do processo e/ou
valorização exagerada do bem, de forma a acarretar um evidente
desequilíbrio no pagamento do que realmente é devido, o que não
se verifica no caso vertente. [...] (REsp 1662339/PE, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe 22/03/2018)
No caso em exame, observa-se que o autor realizou avaliação
prévia para proceder com a oferta do preço depositado em juízo.
As partes foram intimadas acerca do laudo, tendo sido impugnada
a avaliação do perito, que prestou esclarecimentos.
Entretanto, houve a necessidade de lavratura de um novo laudo
complementar, informando um novo valor a ser ressarcido ao
desapropriado, o qual foi homologado por despacho devidamente
fundamento, após a manifestação das partes.
Assim, segundo consta no laudo, o montante indenizatório perfaz
R$ 508.151,40 (quinhentos e oito mil, cento e cinquenta e um reais
e quarenta centavos), sendo que o requerente já depositou em
juízo o importe de R$ 254.140,72 (duzentos e cinquenta e quatro
mil, cento e quarenta reais e setenta e dois centavos).
Com efeito, torna-se necessário complementar o seguinte valor:
R$ 254.010,68 (duzentos e cinquenta e quatro mil, dez reais e
sessenta e oito centavos).
Desta feita, verifica-se que o requerente atendeu os requisitos
legais para efetivar a medida de desapropriação, restando apenas
complementar o montante a ser pago ao requerido.
Por fim, acerca da decisão que firmou a penalidade de sequestro
em face da inércia quanto ao recolhimento do complemento da
indenização devida nos autos, mantenho a referida decisão em sua
integralidade, visto que o requerido já encontra-se desapossado e
eventual procrastinação no adimplemento dos débitos, mediante
precatório, não seria a medida mais adequada para se garantir a
justiça.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com
resolução de mérito, a fim de DECRETAR a desapropriação dos
imóveis descritos na inicial, em favor do MUNICÍPIO DE JARU,
mediante pagamento do valor fixado no laudo pericial, qual seja R$
508.151,40 (quinhentos e oito mil, cento e cinquenta e um reais e
quarenta centavos).
CONDENO a parte requerente ao pagamento de honorários
advocatícios, estes que fixo em 5% (dez por cento) sobre o valor
da diferença da avaliação, na forma do Artigo 27, § 1º do Decreto
3.365/41.
Deixo de condenar em custas por força do disposto no art. 5º, inciso
I da Lei nº. 3.896/2016.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Em caso de eventual recurso, intime-se a parte contrária para
contra-arrazoar, remetendo-se os autos à superior instância.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
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: 7002218-54.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 11/07/2018 08:38:20
CLASSE: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
RÉU: CLEUSA NASCIMENTO DOS REIS
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Expeça-se de mandado de citação, pagamento, de entrega de
coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer,
conforme o caso, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias
para o cumprimento, sendo que o pagamento de honorários
advocatícios obedecerá o montante de 5% (cinco por cento) do
valor atribuído à causa. (art. 701 CPC).
Poderá a parte requerida, no mesmo prazo supracitado, opor
embargos a ação monitória nos próprios autos, independentemente
de prévia segurança do juízo (art. 702, § 1º do mesmo Diploma
Legal).
Havendo oposição dos embargos, a presente demanda
permanecerá suspensa até o julgamento em primeiro grau (art.
702, § 4º do CPC).
Consigno a parte requerida também que, em caso de não
pagamento ou oposição de embargos, o título executivo judicial
será constituído e, por consequência, os atos executórios poderão
prosseguir.
Em caso de cumprimento do mandado, o réu ficará isento das
custas processuais (art. 701, § 1º do CPC)
O prazo para oposição de embargos contar-se-á a partir da
juntada do aviso de recebimento nos autos e, caso haja objeção,
suspenderá o cumprimento deste mandado (art. 702, § 4º do CPC).
Ressalto ainda que, o réu que de má-fé opuser embargos à ação
monitória, será condenado ao pagamento de multa de até dez por
cento sobre o valor atribuído à causa, em favor do autor (art. 702,
§ 11º do mesmo Códice).
Na hipótese do mandado restar negativo, diante da não localização
do requerido(a), fica o Cartório autorizado a repetir este despacho,
após apresentação de novo endereço pelo demandante.
Sirva a presente como carta/mandado/precatória de citação/
intimação e demais atos.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA: R$ 8.757,07
Jaru/RO, 30 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
DADOS PARA CUMPRIMENTO:
Nome: CLEUSA NASCIMENTO DOS REIS
Endereço: JOAO BATISTA,, N 3320,, bairro SETOR 01,, Jaru - RO
- CEP: 76890-000
PODER JUDICIÁRIO
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: 0001369-12.2015.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 06/03/2018 16:11:50
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CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA SICOOB CENTRO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MURILO FERREIRA DE
OLIVEIRA - SP0236143, ADILA PATRICIA AMORIM LACERDA
- RO0008229, IVAN FRANCISCO MACHIAVELLI - RO0000083,
DEOLAMARA LUCINDO BONFA - RO0001561, RODRIGO
TOTINO - RO0006338, WAGNER ALMEIDA BARBEDO RO000031B
EXECUTADO: MISA OLIVEIRA DE ANDRADE MACHADO,
DARIO SERGIO MACHADO, TECNOSEGUR TECNOLOGIA E
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: ADRIANO HENRIQUE COELHO
- RO0004787
Advogados do(a) EXECUTADO: LUCAS BRANDALISE MACHADO
- RO00931-E, EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS
- RO0007649
Advogados do(a) EXECUTADO: ANDERSON ANSELMO RO6775, NELMA PEREIRA GUEDES ALVES - RO1218
Vistos, etc.
Considerando a ordem de preferência estabelecida no artigo 835,
e §1º do CPC, determinei a constrição on-line, via BACENJUD,
conforme protocolo abaixo transcrito:
Dados do bloqueio 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: 20180004765107 Data/Horário de
protocolamento: 30/07/2018 10h53 Número do Processo: 000136912.2015.8.22.0003 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
do Autor/Exeqüente da Ação: COOPERATIVA DE CREDITO
RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO
DE RONDONIA - SICOOB CENTRO Deseja bloquear contasalário? Não
Relação
dos
Réus/ExecutadosRéu/ExecutadoValor
a
BloquearContas e Aplicações Financeiras Atingidas 327.134.28220 : DARIO SERGIO MACHADO605.382,66 Instituições
financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento
da protocolização. 12.767.546 : TECNOSEGUR TECNOLOGIA,
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA605.382,66 Instituições
financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento
da protocolização. 421.761.402-06 : MISA OLIVEIRA DE
ANDRADE MACHADO605.382,66 Instituições financeiras com
relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.
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, 30 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: 7001998-56.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 21/06/2018 12:57:47
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CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
IMPETRANTE: MARIA LUIZA VIEIRA CABRAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUIS CLAUDIO GERHARDT
STEGLICH - RS59579
IMPETRADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JI
PARANA LTDA
Advogado do(a) IMPETRADO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que foram determinadas quatro
emendas, sob pena de indeferimento.
Apesar de intimado para promove-las, a parte autora apenas pleiteou
a retificação do valor causa, sendo concedido mais quarenta e oito
horas para o saneamento das obrigações remanescentes.
Todavia, conforme se denota pela certidão emitida pelo Cartório,
pelo que o indeferimento da inicial é medida que se impõe, como
bem assevera nosso Eg. Tribunal de Justiça:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CUMPRIMENTO
DA DETERMINAÇÃO DA EMENDA. A inércia da parte autora
no cumprimento da decisão que determinou a emenda da
inicial enseja a aplicação do Parágrafo Único do art. 284 do
CPC, acarretando o indeferimento da inicial com base no art.
295, inc. VI, do CPC/1973. (Apelação, Processo nº 000396220.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de
julgamento: 22/09/2016) e;
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL NÃO
ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
SENTENÇA MANTIDA. O não cumprimento da determinação de
emenda à inicial, dentro do prazo de 10 dias, enseja a extinção
do processo, nos termos do artigo 284, do CPC/73. A extinção
do processo em razão do não atendimento de emenda à inicial
prescinde de intimação pessoal da parte, porquanto a lei não dispõe
nesse sentido. (Apelação, Processo nº 0002504-62.2015.822.0002,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível,
Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento:
15/09/2016).
Ante o exposto e, considerando que ainda não foi formada a
relação processual, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no
parágrafo único do art. 321 e art. 485, inciso I, ambos do Código
de Processo Civil.
Custas iniciais na forma do art. 10 da Lei Estadual n. 3.896/16 e,
em caso de inoperância, prossiga com o art. 35 do mesmo Diploma
Legal.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Arquive-se independente do trânsito, certificando-se em caso de
eventual recurso.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
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: 0003393-13.2015.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 03/05/2018 12:35:37
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
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Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAO ALMEIDA LIMA NETO PE24553, ANTONIO BRAZ DA SILVA - AC0004235, RODRIGO
GHESTI - PR33775, RUY ARCHER - PR44066, MELANIE
GALINDO MARTINHO AZZI - RO0003793
EXECUTADO: RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA - ME, VANUSA RODRIGUES DE
OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
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.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do
art. 205, § 3º, do CPC.
Jaru/RO, 30 de julho de 2018
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL
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 - RO0006338
EXECUTADO: A L NOGUEIRA - ME, ANDRESSA LOPES
NOGUEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
1) Determinei a restrição on-line, conforme requerido pela parte
exequente::
2) Desta feita, 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.
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).
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 30 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
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COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Av. Daniel Comboni,
Pç. dos Três Poderes, tel.: (69) 3461-4992
Processo: 7001506-61.2018.8.22.0004
REQUERENTE: EDIVANA APARECIDA LEMOS OLIVEIRA,
VALTER DIAS OLIVEIRA
Advogado: EDER MIGUEL CARAM OAB: RO0005368 Advogado:
KARIMA FACCIOLI CARAM OAB: RO0003460 Advogado:
CRISTIANE DE OLIVEIRA DIESEL OAB: RO8923
REQUERIDO: E A DE ALENCAR - EPP, CVC BRASIL
OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA
Advogado: RICARDO OLIVEIRA JUNQUEIRA OAB: RO0004477
Advogado: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB: SP
0117417
Fica a parte executada intimada a cumprir os termos da sentença,
no prazo de 15 dias, de acordo com os cálculos juntados aos autos.
Processo: 7003395-21.2016.8.22.0004
EXEQUENTE: NATALINA FRANCELINA LOURENCO DA SILVA
Advogados: ALMIR ROGERIO DE SOUZA - RO7790, ROBISLETE
DE JESUS BARROS - RO0002943
EXECUTADO: Citylar
Advogados do(a) EXECUTADO: CAROLINA GIOSCIA LEAL DE
MELO - RO0002592, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL
SOARES - PE0026571
Fica a parte autora intimada da expedição de Guia de levantamento,
devendo comprovar nos autos o recebimento em 05 dias.
Processo: 7006875-07.2016.8.22.0004
EXEQUENTE: AMELIA FERREIRA DE SOUZA, SERGIO
ANTONIO PEREIRA
Advogados : EDER MIGUEL CARAM - RO0005368, KARIMA
FACCIOLI CARAM - RO0003460
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Fica a parte autora intimada da expedição de Guia de levantamento,
devendo comprovar nos autos o recebimento em 05 dias.
Processo: 7001416-53.2018.8.22.0004
REQUERENTE: EDUARDO CUSTODIO DINIZ
Advogado d: EDUARDO CUSTODIO DINIZ - RO0003332
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados : RUBENS GASPAR SERRA - SP0119859, FELIPE
GAZOLA VIEIRA MARQUES - RO0006235
Fica a parte autora intimada da expedição de Guia de levantamento,
devendo comprovar nos autos o recebimento em 05 dias.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Av. Daniel Comboni,
Pç. dos Três Poderes, tel.: (69) 3461-4992
Processo: 7003831-43.2017.8.22.0004
EXEQUENTE: RODRIGO APARECIDO VIEIRA
Advogado: DENNY CANCELIER MORETTO OAB: RO9151
Endereço: CASTELO BRANCO, 414, JD TROPICAL, Ouro Preto
do Oeste - RO - CEP: 76925-000
EXECUTADO: LIDEILSON FRANCISCO LELES PEIRA
Fica a parte autora intimada da sentença prolatada, conforme
consta nos autos, que segue transcrita
Sentença: “Homologo o acordo celebrado para que produza entre
as partes seus efeitos jurídicos. Por conseguinte, resolvo o mérito
a teor do disposto no art. 487, III, b, do NCPC. Publique-se e
intimem-se. Arquivem-se os autos, independentemente da certidão
do trânsito em julgado. Ouro Preto do Oeste, 17 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves - Juiz de Direito
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Processo: 7002609-06.2018.8.22.0004
REQUERENTE: V . DE OLIVEIRA ALVES STOPA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: DAIANE ALVES STOPA RO7832
REQUERIDO: CIDINEI GARCIA PINHEIRO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DA PARTE AUTORA
Fica V. Sa. intimada, da redesignação da Audiência de Conciliação
deste processo, a ser realizada na Sala de Conciliação do Posto
Avançado do Juizado Especial Cível de Mirante da Serra, localizado
na Avenida Brasil, nº. 2337, centro de Mirante da Serra-RO, no dia
25/10/2018 10:00 horas.
Ouro Preto do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
Processo: 7006753-91.2016.8.22.0004
EXEQUENTE: SANDRA AMARAL BRONGEL
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROBSON AMARAL JACOB RO0003815, MARCOS DONIZETTI ZANI - RO0000613
EXECUTADO: SKY Brasil Serviços
Advogado do(a) EXECUTADO: RICHARD LEIGNEL CARNEIRO
- RN0009555
Fica intimada a parte autora a retirar o alvará e comprovar o
levantamento.
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo: 7001775-03.2018.8.22.0004
REQUERENTE: ELZIO BABILON DA SILVA
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Decisão
Remetam-se os autos à Turma Recursal.
Ouro Preto do Oeste, 27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo: 7001812-30.2018.8.22.0004
REQUERENTE: ALBEROCILIO VENTURA DA SILVA
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Decisão
Remetam-se os autos à Turma Recursal.
Ouro Preto do Oeste, 27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo: 7001637-36.2018.8.22.0004
REQUERENTE: JUVENAL RIBEIRO DE ANDRADE
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Decisão
Remetam-se os autos à Turma Recursal.
Ouro Preto do Oeste, 30 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo nº: 7004607-77.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA DAS DORES RESENDE
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Advogado do(a) EXEQUENTE: FILIPH MENEZES DA SILVA RO0005035
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VALE DO PARAISO
Advogado do(a) EXECUTADO: LOANA CARLA DOS SANTOS
MARQUES - RO0002971
Advogado do(a) PROCURADOR:
Despacho
Requisito ao executado o pagamento do valor de R$ 418,0, referente
aos honorários advocatícios sucumbenciais, e o pagamento do
valor de R$ 4.180,72, referente ao crédito da parte autora, sob pena
de sequestro, observando-se as respectivas contas indicadas.
Para a expedição das requisições os interessados deverão
providenciar as cópias dos documentos necessários para
formalização e indicar as respectivas contas para pagamento,
sem prejuízo das demais exigências contidas no Provimento nº
006/2017-PR e na Resolução nº 006/2017-PR. Caso não cumpram
tais requisitos, arquivem-se.
Expedida a requisição, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo: 7001635-66.2018.8.22.0004
REQUERENTE: LUCIO NOBRE DOS SANTOS
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Decisão
Remetam-se os autos à Turma Recursal.
Ouro Preto do Oeste, 27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo: 7000772-13.2018.8.22.0004
REQUERENTE: ROBERTO CARLOS VIAL
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Decisão
Remetam-se os autos à Turma Recursal.
Ouro Preto do Oeste, 30 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo: 7000774-80.2018.8.22.0004
REQUERENTE: MARIA DA PENHA MARTINELLI
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Decisão
Remetam-se os autos à Turma Recursal.
Ouro Preto do Oeste, 30 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo nº: 7002359-07.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ZELINA FRANCISCA BORGES
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE
ABREU - RO0002792
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EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
Despacho
Expeça-se Alvará de Levantamento em favor da requerente.
Após, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito

Para a expedição da requisição os interessados deverão
providenciar as cópias dos documentos necessários para
formalização e indicar as respectivas contas para pagamento,
sem prejuízo das demais exigências contidas no Provimento nº
006/2017-PR e na Resolução nº 006/2017-PR. Caso não cumpram
tais requisitos, arquivem-se.
Expedida a requisição, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo: 7001331-67.2018.8.22.0004
EXEQUENTE: MARCOS DONIZETTI ZANI
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCOS DONIZETTI ZANI RO0000613, HELDELICIA SILVA SOUZA ANDRADE - RO8711
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Requisito ao executado o pagamento do valor de R$ 517,46, para
satisfazer o crédito exigido, sob pena de sequestro.
A expedição da requisição ficará condicionada ao cumprimento das
exigências contidas no Provimento nº 006/2017-PR e na Resolução
nº 006/2017-PR pela parte interessada.
Expedida a requisição ou descumprida a condição, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste, 30 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo nº: 7001361-05.2018.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LYS FERNANDO DA SILVA SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO ALEXANDRE DE
GODOY - RO0001582
EXECUTADO: NATURA COSMETICOS S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: FABIO RIVELLI - RO0006640
Despacho
Expeça-se Alvará de Levantamento em favor do requerente.
Após, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo nº: 7002266-10.2018.8.22.0004
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: JOAO CARLOS PEREIRA MARTINS
Advogado do(a) REQUERENTE: TSHARLYS PEREIRA MATIAS
- RO9435
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO
OESTE
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
Intime-se o autor para impugnar a contestação e documentos, em
cinco dias.
Ouro Preto do Oeste/RO, 27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo nº: 7004608-62.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ZORAIDE TEIXEIRA DE SENA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FILIPH MENEZES DA SILVA RO0005035
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VALE DO PARAISO
Advogado do(a) EXECUTADO: LOANA CARLA DOS SANTOS
MARQUES - RO0002971
Advogado do(a) PROCURADOR:
Despacho
Requisito ao executado o pagamento do valor de R$ 806,37,
referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, e o
pagamento do valor de R$ 8.063,69, referente ao crédito da parte
autora, sob pena de sequestro, observando-se as respectivas
contas indicadas.

ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo nº: 7001411-65.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BRAZ PEDRO LOPES
Advogados do(a) EXEQUENTE: ELIERSON FABIAN VIEIRA DA
SILVA - RO7330, ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES RO0002383, EDVILSON KRAUSE AZEVEDO - RO0006474
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
Despacho
Oficie-se à transferência do saldo pendente à requerida.
Após, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo: 7001643-43.2018.8.22.0004
REQUERENTE: ELIAS DE SOUZA e outros
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Decisão
Remetam-se os autos à Turma Recursal.
Ouro Preto do Oeste, 30 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo: 7001414-83.2018.8.22.0004
REQUERENTE: WILSON VON HEIMBURG
Advogado do(a) REQUERENTE: WILSON VON HEIMBURG RO0008226
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REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
Requisito ao executado o pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), para satisfazer o crédito exigido, sob pena de sequestro.
A expedição da requisição ficará condicionada ao cumprimento das
exigências contidas no Provimento nº 006/2017-PR e na Resolução
nº 006/2017-PR pela parte interessada.
Expedida a requisição ou descumprida a condição, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste, 30 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo nº: 7001718-82.2018.8.22.0004
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARIA RIBEIRO PIMENTEL
Advogado do(a) REQUERENTE: FILIPH MENEZES DA SILVA RO0005035
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VALE DO PARAISO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
Intime-se o autor para impugnar a preliminar arguida, em cinco
dias.
Ouro Preto do Oeste/RO, 27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo nº: 7003086-63.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FABIO TEIXEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE
ABREU - RO0002792
EXECUTADO: BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO e
outros
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO EDUARDO PRADO SP182951
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Expeça-se Alvará de Levantamento em favor do requerente.
Intime-se ao pagamento das custas, no prazo legal.
Decorrido o prazo, sem manifestação, inscreva-se em protesto e
posterior, em dívida ativa.
Após, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo nº: 7002262-07.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALFREDO ALVES RODRIGUES
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUANA NOVAES SCHOTTEN DE
FREITAS - RO0003287
EXECUTADO: OI / SA
Advogado do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
Despacho
Remetam-se os autos à contadoria para aferição do valor devido
ao exequente, nos termos da sentença.
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Após, oficie-se ao juízo falimentar com a informação do crédito
exigido nestes autos.
Intime-se o exequente à juntada da certidão positiva atualizada do
SPC/SERASA. Prazo de 5 dias.
Ouro Preto do Oeste/RO, 27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo: 7001544-73.2018.8.22.0004
REQUERENTE: MARCOS DONIZETTI ZANI
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCOS DONIZETTI ZANI RO0000613, HELDELICIA SILVA SOUZA ANDRADE - RO8711
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
Requisito ao executado o pagamento do valor de R$ 987,31, para
satisfazer o crédito exigido, sob pena de sequestro.
A expedição da requisição ficará condicionada ao cumprimento das
exigências contidas no Provimento nº 006/2017-PR e na Resolução
nº 006/2017-PR pela parte interessada.
Expedida a requisição ou descumprida a condição, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste, 30 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo nº: 7001216-46.2018.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: WELDER MARCIO LIMA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DENNY CANCELIER MORETTO
- RO9151
EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: ALAN ARAIS LOPES - RO0001787
Despacho
Em observância ao disposto na Instrução Normativa 009/2010PR, que regulamenta a devolução de valores recolhidos indevida
ou excessivamente, deverá a parte interessada observar o
procedimento estabelecido no ato referido, e caso queira, pleitear
a respectiva restituição, perante o FUJU (Fundo de Informatização,
Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários).
Decorrido o prazo para cumprimento voluntário, sem prova de
pagamento, conclusos para penhora.
Ouro Preto do Oeste/RO, 27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo nº: 7003420-97.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: NILSON FERREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON EVANGELISTA DE
ABREU - RO0002792
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Despacho
Expeça-se Alvará de Levantamento em favor do requerente.
Após, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
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ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo: 7002479-16.2018.8.22.0004
REQUERENTE: VALENCA & VALENCA LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIANA DE SOUZA BULIAN
- RO7788
REQUERIDO: GERALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Sentença
Homologo o acordo para que produza entre as partes seus efeitos
jurídicos. Por conseguinte, resolvo o mérito a teor do disposto no
art. 487, III, b, do CPC.
Publique-se e intimem-se.
Arquivem-se os autos, independentemente da certidão do trânsito
em julgado.
Ouro Preto do Oeste, 30 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo: 7001887-69.2018.8.22.0004
REQUERENTE: ELIZANGELA FERREIRA ALVES RIBEIRO
Advogados do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE OLIVEIRA
DIESEL - RO8923, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460,
EDER MIGUEL CARAM - RO0005368
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Sentença
Conforme o art. 20, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro,
compete a Polícia Rodoviária Federal aplicar e arrecadar as multas
impostas por infrações de trânsito.
O DETRAN tem competência limitada que atinge apenas o âmbito
estadual, por esta razão não tem legitimidade passiva para figurar
na demanda ajuizada com o objetivo de anular multa de trânsito
cujo órgão autuador foi a Polícia Rodoviária Federal, sendo que
o ato daquele, de não renovar o licenciamento, decorre da mera
existência da multa aplicada por outro órgão.
Assim, acolho a preliminar do requerido DETRAN, ante sua
ilegitimidade, e extingo o processo, nos termos do art. 487, VI, do
CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Arquivem-se, independentemente da certidão do trânsito em
julgado.
Ouro Preto do Oeste,30 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo: 7002262-70.2018.8.22.0004
REQUERENTE: DANNA BONFIM SEGOBIA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANNA BONFIM SEGOBIA RO0007337
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Sentença
É certo que, nos termos do art. 134 da CF, a assistência jurídica
deve ser prestada pela Defensoria Pública aos que comprovarem
insuficiência de recursos. Contudo, quando a Defensoria Pública
for inexistente ou insuficiente, será nomeado defensor dativo
àqueles economicamente necessitados, às custas do Estado. É o
que estabelece o § 1.º do art. 22 da Lei Federal n.º 8.906/1994.
Diante disso, mostra-se evidente a responsabilidade do executado
em arcar com o ônus referente à assistência judiciária gratuita, seja
prestada pela Defensoria Pública, seja por defensor dativo.
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A fixação de honorários pelo Juiz não faz coisa julgada, porque
não é objeto principal do processo, nem por isso deixa de ser a
decisão exequível. Mais que isso, é um crédito privilegiado que tem
força executiva por estar previsto em lei. É desnecessário passar
por um processo de conhecimento (ação de cobrança) se a própria
lei reconhece esse direito. Isso não fere os princípios do devido
processo legal, do contraditório e ao art. 506 do CPC.
Tem-se, portanto, que o montante fixado a título de honorários
advocatícios em prol do defensor dativo pode ser cobrado por meio
de execução diretamente contra o Estado (Precedentes do STJ e
do STF: RE-AgR 225651/SP; REsp 875770/ES; REsp 493003/RS;
RE 223043/SP e AgRg no REsp 977257/MG).
Desnecessário converter a ação de execução em conhecimento,
considerando que os efeitos serão os mesmos.
Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os embargos opostos pelo
ESTADO DE RONDÔNIA com resolução do mérito, na forma do
art. 487, I do CPC, e requisito ao executado o pagamento do valor
de R$ 1.000,00 (mil reais), para satisfazer o crédito da exequente,
sob pena de sequestro.
Transitada em julgado, a expedição da requisição ficará
condicionada ao fornecimento de cópias das peças necessárias,
em cinco dias, conforme Provimento n. 006/2006 – CG e Resolução
nº006/2017-PR. Não havendo cumprimento, arquivem-se.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste,27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Processo nº: 7001827-96.2018.8.22.0004
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: WILTON SANTANA PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: NAIRA DA ROCHA FREITAS RO0005202
REQUERIDO: EMPRESA TELEFÔNICA DO BRASIL S/A
Advogado do(a) REQUERIDO:
Decisão
As razões do convencimento quanto à indenização por dano moral
estão estampadas na sentença, sendo que eventual irresignação
deverá ser arguida através do competente recurso.
Posto isso, não acolho os Embargos Declaratórios, porquanto
ausente a alegada omissão no decisum e por conseguinte, o
mantenho tal como lançado.
Intime-se.
Ouro Preto do Oeste/RO, 27 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Av. Daniel Comboni,
Pç. dos Três Poderes, tel.: (69) 3461-4992
Processo: 7002233-20.2018.8.22.0004
REQUERENTE: DENNY CANCELIER MORETTO
Advogado: DENNY CANCELIER MORETTO OAB: RO9151
Endereço: desconhecido
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Ficam a parte autora intimada da sentença prolatada, conforme
consta nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita, e
cientificada do prazo recursal de 10 dez) dias:
Sentença: “(...) Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os embargos
opostos pelo ESTADO DE RONDÔNIA com resolução do mérito, na
forma do art. 487, I do CPC, e requisito ao executado o pagamento
do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para satisfazer o crédito
do exequente, sob pena de sequestro. Transitada em julgado, a
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expedição da requisição ficará condicionada ao fornecimento de
cópias das peças necessárias, em cinco dias, conforme Provimento
n. 006/2006 – CG e Resolução nº006/2017-PR. Não havendo
cumprimento, arquivem-se. Publique-se, registre-se e intimemse. Após, arquivem-se.Ouro Preto do Oeste,26 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves - Juiz de Direito”
Processo: 7002982-37.2018.8.22.0004
REQUERENTE: DJANIRA DE OLIVERA LEITE
Advogado do(a) REQUERENTE: LIVIA DE SOUZA COSTA RO7288
REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO
SUL e outros
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DA PARTE AUTORA
Fica V. Sa. intimada, da designação da Audiência de Conciliação
deste processo, a ser realizada na Sala de Conciliação no Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, situado
no Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Av. Daniel Comboni,
Pç. dos Três Poderes, Ouro Preto do Oeste/RO, tel.: (69) 34613409, no dia 24/09/2018 11:30 horas.
Ouro Preto do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Av. Daniel Comboni,
Pç. dos Três Poderes, tel.: (69) 3461-4992
Processo: 7002071-25.2018.8.22.0004
REQUERENTE: ANA SABRINA PEREIRA DA SILVA
Advogado: LUANA NOVAES SCHOTTEN DE FREITAS OAB:
RO0003287
REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB:
MT007413O
Ficam as partes intimadas da sentença prolatada, conforme consta
nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita, e cientificadas do
prazo recursal de 10 dez) dias:
Sentença: “...
Posto isso, Julgo Procedente o pedido proposto por Ana Sabrina
Pereira da Silva em face de Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A,
para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$649,26,
com juros de mora de 1% e com correção monetária conforme
Tabela de Fatores de Atualização Monetária – Provimento 013/98/
CG, desde a citação. Julgo Improcedente o pedido de indenização
por dano moral. Via de consequência, resolvo o mérito, nos termos
do art. 487, I, do CPC.
Transitada em julgado, apresente-se a planilha de cálculo do valor
exigido, no prazo de 5 dias. Cumprido o ato, intime-se a requerida
ao pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de
10% prevista no artigo 523,§1º. do NCPC.
Publique-se e intimem-se.
Decorrido o prazo para juntada do demonstrativo de crédito ou
cumprimento voluntário, não havendo manifestação, arquivem-se.
Ouro Preto do Oeste, 24 de julho de 2018.
Glauco Antônio Alves
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Av. Daniel Comboni,
Pç. dos Três Poderes, tel.: (69) 3461-4992
Processo: 7002900-06.2018.8.22.0004
REQUERENTE: VALENCA & VALENCA LTDA - EPP
Advogado: MARIANA DE SOUZA BULIAN OAB: RO7788
REQUERIDO: CARLOS CESAR VIEIRA
Fica a parte autora intimada para manifestar-se, no prazo de 05
dias, sobre a devolução da correspondência.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ouro Preto do Oeste - Juizado Especial
Fórum Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, Av. Daniel Comboni,
Pç. dos Três Poderes, tel.: (69) 3461-4992
Processo: 7005653-67.2017.8.22.0004
EXEQUENTE: JOSIANE RIBEIRO SANTANA
Advogado: EDSON ANTONIO SPERANDIO OAB: RO0003480
EXECUTADO: AM DISTRIBUIDORA DE GESSO ACARTONADO,
FORROS E DIVISORIAS LTDA - ME
Fica a parte autora intimada para manifestar-se, no prazo de 05
dias, sobre a devolução da correspondência.

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: 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): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
A obrigação perseguida foi integralmente satisfeita mediante o
pagamento dos valores devidos por meio de RPV´s.
Neste caso, nada resta a ser buscado nestes autos, impondo-se
a extinção do processo, o que faço com arrimo no art. 924, II, do
Código de Processo Civil.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ouro Preto do Oeste, 30 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: 7003315-23.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: IRACI RIBEIRO MONTE
Advogados do(a) AUTOR: WESLEY SOUZA SILVA - RO7775,
PAULO DE JESUS LANDIM MORAES - RO0006258, SONIA
CRISTINA ARRABAL DE BRITO - RO0001872
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Certidão de ID 20143885, 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: 7005731-61.2017.8.22.0004
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
REQUERENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e outros
Advogado do(a) DEPRECANTE: AUGUSTO CRUZ SOUZA - AC1757
REQUERIDO(A): ROSALINA SQUITINE VIEIRA - ME e outros (2)
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada a se manifestar caso queira. Prazo de 15
(quinze) dias.
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: 7004686-22.2017.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQUERENTE: DEVANI FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOAO FELIPE SAURIN - RO9034
REQUERIDO(A): CLAUDINEI OLIVEIRA SOARES
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a PARTE AUTORA para que impulsione o
processo.
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: 7002709-58.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: AMANDA LEITE DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ROSILENE PEREIRA DE LANA RO0006437
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Cuida-se de ação de concessão de auxílio-reclusão c/c tutela de
urgência de natureza antecipada proposta por AMANDA LEITE
DOS SANTOS, representada por OROTILDE DE OLIVEIRA LEITE.
A tutela de urgência foi indeferida e o requerido foi citado, momento
em que apresentou proposta de acordo (id. 19556530), a qual foi
aceita pela requerente (id. 19565486).
O Ministério Público foi ouvido e manifestou-se pela homologação
do pacto (id. 20070505).
É o relatório.
Decido.
O acordo celebrado entre as partes encontra-se formalmente em
ordem e preserva os interesses da requerente, inexistindo óbice à
sua ratificação.
Neste caso, o homologo, com arrimo no art. 487, III, ‘b’, do Código
de Processo Civil.
Sem custas.
Como a transação é ato incompatível com o interesse em recorrer,
a sentença transitará em julgado nesta data.
Altere-se a classe processual para “cumprimento de sentença”
e expeça-se RPV para pagamento do numerário constante da
proposta de acordo de id. 19556530.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ouro Preto do Oeste, 30 de julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

681

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: 7002663-06.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: WALDEMIRA DE OLIVEIRA PINTO
Advogados do(a) AUTOR: TEREZINHA MOREIRA SANTANA RO0006132, LEANDRO MARCEL GARCIA - RO0003003
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Finalidade: Intimar a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, do r. despacho de ID 20054910: “Homologo o laudo
pericial de id. 19374693, porquanto não impugnado pelas partes.A
proposta de acordo apresentada não foi aceita pela requerente.
Neste caso, expeça-se RPV para que o perito levante os
honorários que lhe são devidos.Após, tornem os autos conclusos
para sentença.Ouro Preto do Oeste, 26 de julho de 2018JOSÉ
ANTONIO BARRETTOJuiz 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: 7000317-48.2018.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE:
DISTRIBUIDORA
DE
AUTO
PECAS
RONDOBRAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR
- RO0003897
REQUERIDO(A): R. APARECIDA DE SOUZA - ME
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Certidão do Oficial de Justiça de ID
20116860, 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: 7002514-10.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: T. P. D. S. e outros
Advogado do(a) AUTOR: RAQUEL JACOB DO NASCIMENTO
TREVIZANI - RO0005579
REQUERIDO(A): P. M. D. O. P. D. O.
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Apelação de ID 20030460, bem como
para, querendo, contrarrazoá-la no prazo legal.
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: 7003104-55.2015.8.22.0004
Classe: USUCAPIÃO
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REQUERENTE: GERCENI LIOLINDO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: PAULO DE JESUS LANDIM MORAES
- RO0006258, SONIA CRISTINA ARRABAL DE BRITO RO0001872
REQUERIDO(A): VENCESLAU ESMERIO DE CAMPOS
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Vez que recolhida as custas processuais, fica a
PARTE AUTORA, intimada do mandado de averbação (Sentença
de ID n. 15455567), devendo providenciar sua impressão e
instrução, bem como encaminhá-lo para cumprimento.
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: 7000610-52.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: DARIO MARQUES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JULIANA VIEIRA KOGISO - RO1395
REQUERIDO(A): GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
- SP0128341
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada para pagar as custas finais, conforme
determinado na r. sentença de ID 19363529, sob pena de protesto
e posterior inscrição na dívida ativa.
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: 7002501-74.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: VICENTE GOMES DO NASCIMENTO
Advogados do(a) AUTOR: HELDELICIA SILVA SOUZA ANDRADE
- RO8711, MARCOS DONIZETTI ZANI - RO0000613, ROBSON
AMARAL JACOB - RO0003815
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Contestação de ID 20047164, bem
como para, querendo, impugná-la no prazo legal.
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: 7005989-08.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: L. G. D. A. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: LIVIA DE SOUZA COSTA RO7288
REQUERIDO(A): W. B. D. S.
Advogado do(a) EXECUTADO: LUSIMAR BERNARDES DA
SILVA - RO0002662
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Certidão do Oficial de Justiça de ID
19994081, 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: 7006569-38.2016.8.22.0004
Classe: MONITÓRIA (40)
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL SGANZERLA DURAND RO0004872
REQUERIDO(A): SANTA CLARA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - ME e outros (3)
Advogados do(a) RÉU: ADILA PATRICIA AMORIM LACERDA RO0008229, RODRIGO TOTINO - RO0006338
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Certidão de ID 20130692, 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: 0002223-42.2011.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: JOANA DARQUE DE OLIVEIRA COSTA
Advogados do(a) EXEQUENTE: AMANDA ALINE BORGES FARIA
- RO6465, MARCOS DONIZETTI ZANI - RO0000613
REQUERIDO(A): UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA
DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E
TOCANTINS
Advogados do(a) EXECUTADO: LUIS GUILHERME SISMEIRO
DE OLIVEIRA - RO0006700, CAROLINA KUNZLER DE OLIVEIRA
MAIA - DF34034, MARILANE LOPES RIBEIRO - DF06813
FINALIDADE: Embora tenha sido inicialmente reconhecida a
possibilidade apontada pela exequente, posteriormente a decisão
de mérito não confirmou esse entendimento inicial, inclusive por
força do que foi decidido no agravo de instrumento. Evidente que
o atingimento de patrimônio de outras pessoas jurídicas gerará
nos embargos de terceiro, com resultado similar no que tange à
decisão. Assim, indefiro o pedido do ID 18919164. Manifeste-se em
termos de seguimento. Prazo de 5 dias.
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: 7002081-69.2018.8.22.0004
Classe: MONITÓRIA (40)
REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
REQUERIDO(A): AURINDO FERREIRA MATOS
Advogado do(a) RÉU:
Finalidade: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da expedição do(s) Alvará(s) n. 336/2018,
devendo providenciar sua impressão, informando a este Juízo o
levantamento e requerendo 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: 7002634-19.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: FRANCISCO WASHINGTON CRUZ MAIA
Advogado do(a) AUTOR: ROSILENE PEREIRA DE LANA RO0006437
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
As informações prestadas pelo requerente são confusas,
principalmente quanto à afirmação de que não recebeu qualquer
valor, pois ao que tudo indica o benefício foi recebido normalmente
até o mês 05/2018, data na qual deveria renovar sua senha.
Contudo, a fim de evitar maiores discussões e solucionar de forma
mais célere a questão, autorizo a remessa de ofício. Entretanto,
não sendo possível realizar a operação de transferência pretendida,
caberá ao próprio requerente tomar as providências necessárias
para recebimento do seu crédito, pois como dito anteriormente tal
providência não é atribuição do juízo.
Encaminhe-se ofício à agência do Banco do Brasil de GuajaráMirim/ Banco Postal determinando que o valor de R$ 1.907,70
disponível para pagamento do benefício previdenciário de
Francisco Washington C Maia, NB 0816671788, CPF 261.147.80310, seja transferido para conta bancária 36.898-9, agência do
Banco do Brasil 1401-4, em nome de Rosilene Pereira de Lana,
CPF 748.507.412-15.
Juntamente com o ofício remeta-se cópia do histórico de créditos
de ID 19981622, pág.3.
Prazo de 05 dias.
CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ DE OFÍCIO À
AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE GUAJARÁMIRIM/ BANCO POSTAL
Ouro Preto do Oeste, 30 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: 7004692-29.2017.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
REQUERENTE: K. D. A. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO DE JESUS LANDIM
MORAES - RO0006258
REQUERIDO(A): M. C. A. D. S.
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Certidão de ID 20131447, 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: 0002100-44.2011.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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REQUERENTE: OLIVEIRO FERREIRA DIAS
Advogados do(a) EXEQUENTE: FERNANDA GUIDI FEITOSA RO0003881, ARIANE MARIA GUARIDO - RO0003367
REQUERIDO(A): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE
NOVA UNIAO e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Finalidade: Intimar a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, da r. Sentença de ID 20066899 : “Satisfeita
integralmente a obrigação, mediante a quitação do débito por
meio de alvará/precatório, nada resta a ser buscado nestes autos,
impondo-se a extinção do processo, o que faço com arrimo no
art. 924, II, do Código de Processo Civil.Sem custas.Publiquese. Registre-se. Intimem-se.Ouro Preto do Oeste, 26 de julho de
2018JOSÉ 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: 7001747-35.2018.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE:
CASA
MIRANTE
MATERIAIS
PARA
CONSTRUCAO LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE DE OLIVEIRA
DIESEL - RO8923, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460,
EDER MIGUEL CARAM - RO0005368
REQUERIDO(A): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA SICOOB CENTRO
Advogados do(a) EXECUTADO: MURILO FERREIRA DE
OLIVEIRA - SP0236143, ADILA PATRICIA AMORIM LACERDA
- RO0008229, RODRIGO TOTINO - RO0006338, DEOLAMARA
LUCINDO BONFA - RO0001561, IVAN FRANCISCO MACHIAVELLI
- RO0000083, WAGNER ALMEIDA BARBEDO - RO000031B
A proposta não foi aceita pela exequente.
Neste caso, a execução retomará seu trâmite normal.
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento
do numerário depositado.
No mais, para realização da diligência eletrônica pleiteada, a
exequente deverá promover o recolhimento das respectivas custas,
na forma do art. 17 da Lei 3.896/2016.
Prazo de 5 (cinco) dias.
Int.
Ouro Preto do Oeste, 30 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: 0003458-73.2013.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE: JOSE CARLOS RODRIGUES
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANA CRISTINA MENEZES
RODRIGUES - RO0004197
REQUERIDO(A): Neuzir José Zoppe
Advogado do(a) EXECUTADO:
Habilite-se AGESSANDRO MONTEIRO ZOPPE no polo passivo,
na qualidade de sucessor do requerido.
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Após, intime-se o exequente a recolher as taxas previstas para a
pesquisa de endereço, uma vez que a citação por edital exige que
haja esgotamento das diligências para a citação pessoal.
Prazo de 5 dias.
Ouro Preto do Oeste, 30 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: 7000496-79.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: THADEU FERNANDO BARBOSA
OLIVEIRA - RO0003245, MARCELO PERES BALESTRA RO0002650
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Intime-se o requerente para se manifestar quanto ao laudo pericial
juntado aos autos. Prazo de 05 dias.
Ouro Preto do Oeste, 30 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: 7003401-57.2018.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: LEVANDIR RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: LEONIRTO RODRIGUES DOS
SANTOS - RO0000851
REQUERIDO(A): REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) INVENTARIADO:
A obrigatoriedade de cada herdeiro e interessado arcar com o
pagamento proporcional das despesas é questão que não autoriza
o recolhimento das custas ao final, inclusive porque o óbito ocorreu
em 2011.
Recolha em 10 dias, observando o percentual estabelecido no
Regimento de Custas.
Pena de indeferimento da inicial.
Ouro Preto do Oeste, 30 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: 7002931-26.2018.8.22.0004
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - SP0128341
RÉU: GILMAR ROSA DA COSTA
Advogado do(a) RÉU:
Intime-se o requerente para que comprove o encaminhamento da
notificação de id. 19586022 - Pág. 1 ao requerido.
Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da liminar.
Ouro Preto do Oeste, 30 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
Processo nº: 7003397-20.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CLARISCIA ANTONIA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: TANANY ARALY BARBETO - RO0005582
RÉU: BANCO CETELEM S.A
Advogado do(a) RÉU:
Defiro provisoriamente a gratuidade.
Indefiro a antecipação da tutela, uma vez que a afirma que os
descontos ocorrem desde maio de 2016, circunstância que afasta
a alegada urgência e não gera a plausibilidade necessária à
concessão da medida de antecipação.
Ademais, a requerente ingressa com 3 (três) ações contra diferentes
instituições financeiras, não sendo crível que não soubesse dos
descontos.
Designo audiência preliminar de tentativa de conciliação no dia 18
de Setembro de 2018 às 10h30, na CEJUSC.
Cite-se o requerido, consignando que o prazo para contestar é
de 15 dias úteis e inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao dia da
audiência, caso não haja acordo. O desinteresse em participar
da audiência deverá ser expressamente informado ao juízo com
antecedência mínima de 10 dias, caso em que o prazo para
contestar inicia-se no dia útil seguinte à juntada da petição.
Com a contestação, caso não haja acordo, o requerido deverá
apresentar cópia do contrato e demais documentos relativos ao
empréstimo.
Intime-se a requerente através da advogada que a assiste.
Cópia da decisão servirá de mandado/carta.
Ouro Preto do Oeste, 30 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: 7003399-87.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CLARISCIA ANTONIA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: TANANY ARALY BARBETO - RO0005582
RÉU: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) RÉU:
Defiro provisoriamente a gratuidade.
Indefiro a antecipação da tutela, uma vez que a afirma que os
descontos ocorrem desde fevereiro de 2016, circunstância que
afasta a alegada urgência e não gera a plausibilidade necessária à
concessão da medida de antecipação.
Ademais, só neste juízo a requerente ingressou com 3 (três) ações
contra diferentes instituições financeiras, não sendo crível que não
soubesse dos descontos.
Designo audiência preliminar de tentativa de conciliação no dia 18
de Setembro de 2018 às 12h00, na CEJUSC.
Cite-se o requerido, consignando que o prazo para contestar é
de 15 dias úteis e inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao dia da
audiência, caso não haja acordo. O desinteresse em participar
da audiência deverá ser expressamente informado ao juízo com
antecedência mínima de 10 dias, caso em que o prazo para
contestar inicia-se no dia útil seguinte à juntada da petição.
Com a contestação, caso não haja acordo, o requerido deverá
apresentar cópia do contrato e demais documentos relativos ao
empréstimo.
Intime-se a requerente através da advogada que a assiste.
Cópia da decisão servirá de mandado/carta.
Ouro Preto do Oeste, 30 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
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: 7001961-60.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SUEBERTON MIRANDA GUIMARAES
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDEMILSON EVANGELISTA
DE ABREU - RO0002792, NADIA APARECIDA ZANI ABREU RO000300B
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, da impugnação de ID 20120810.
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto do Oeste
END: AVENIDA DANIEL COMBONI, S/Nº, 1ºANDAR. FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
TELEFONE:(69) 3461-4589. E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
Processo: 7003251-76.2018.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Requerente: Nome: DIANA GRISOLTA TEODORO
Endereço: av. castelo branco, 3068, setor 1 centro, Mirante da
Serra - RO - CEP: 76926-000
Requerido (a): Nome: ARMIRES FERREIRA DA SILVA
Endereço: av. castelo branco, 3068, zona urbana, setor 1 centro,
Mirante da Serra - RO - CEP: 76926-000
Defiro a gratuidade provisoriamente.
Designo audiência de conciliação no dia 25 de setembro de 2018
às 08h00, a ser realizada pelo CEJUSC, nas dependências deste
fórum.
Cite-se a parte requerida para conhecimento acerca dos termos da
presente ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência
designada, intimando-a para que compareça ao ato, bem como
para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da audiência de conciliação, sob pena de serem
presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (artigo 344, CPC).
Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que
compareça à solenidade.
Advirtam-se as partes de que elas deverão comparecer à audiência
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos
(artigo 34, § 9º, do CPC) e de que sua ausência injustificada será
considerada ato atentatório à dignidade da justiça e sancionada
com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida
ou do valor da causa (artigo 334, § 8º, do CPC).
Não sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita e
inexistindo acordo, fica desde já ciente de que deverá promover a
complementação das custas processuais, na forma do art. 12, I, da
Lei 3.896/2016.
Restando infrutífera a conciliação ou não comparecendo a parte
requerida, aguarde-se pelo decurso do prazo para apresentação
de defesa.
CÓPIA DESTE SERVIRÁ DE CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO.
Ouro Preto do Oeste, 30 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: 7000643-08.2018.8.22.0004
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

685

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A.
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ - SP0206339
REQUERIDO(A): HAYURY ALVES RAIMUNDO
Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON VON HEIMBURG RO0008226
Eventual purgação da mora somente pode ser acolhida com o
depósito integral do débito, abrangendo parcelas vencidas e
vincendas, além das custas processuais e honorários advocatícios,
conforme consta, aliás, na decisão concessiva da liminar.
Assim, caso haja interesse, deve a parte requerida complementar
o depósito.
Prazo de 5 dias.
Ouro Preto do Oeste, 30 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: 7003392-95.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: CLARISCIA ANTONIA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: TANANY ARALY BARBETO - RO0005582
REQUERIDO(A): BANRISUL
Advogado do(a) RÉU:
Defiro provisoriamente a gratuidade.
Indefiro a antecipação da tutela, uma vez que a afirma que os
descontos ocorrem desde maio de 2016, circunstância que afasta
a alegada urgência e não gera a plausibilidade necessária à
concessão da medida de antecipação.
Ademais, a requerente ingressa com 3 (três) ações contra diferentes
instituições financeiras, não sendo crível que não soubesse dos
descontos.
Designo audiência preliminar de tentativa de conciliação no dia 18
de Setembro de 2018 às 09h00, na CEJUSC.
Cite-se o requerido, consignando que o prazo para contestar é
de 15 dias úteis e inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao dia da
audiência, caso não haja acordo. O desinteresse em participar
da audiência deverá ser expressamente informado ao juízo com
antecedência mínima de 10 dias, caso em que o prazo para
contestar inicia-se no dia útil seguinte à juntada da petição.
Com a contestação, caso não haja acordo, o requerido deverá
apresentar cópia do contrato e demais documentos relativos ao
empréstimo.
Intime-se a requerente através da advogada que a assiste.
Cópia da decisão servirá de mandado/carta.
Ouro Preto do Oeste, 30 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, Bairro União, Ouro Preto do Oeste/
RO - CEP 76.920-000 - Telefone n. 3461-4589
Processo: 7005923-91.2017.8.22.0004
Parte Autora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO
OESTE
Parte Requerida: ORTOMED PRODUTOS E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA - EPP
CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, solicitei a devolução da Carta Precatória
de ID 18149765.
Ouro Preto do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
GERALDO DONIZETE DE SOUZA PRADO
Técnico Judiciário
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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: 7002904-43.2018.8.22.0004
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: MARIA DELINA DO CARMO
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA CLAUDIA OLIVEIRA
SANTOS VASCONCELOS - RO7796
REQUERIDO(A): IVANILDE PINHEIRO MACHADO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Tendo em vista a inércia da requerente, e não sendo o caso de
remessa do processo, indefiro a petição inicial e extingo o processo
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Sem custas.
Intime-se e arquive-se após o trânsito em julgado.
Ouro Preto do Oeste, 30 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: 7002554-55.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: MARIA VIRGINIA FERREIRA DE SA
Advogados do(a) AUTOR: MAIBY FRANCIELI DA SILVA
LOCATELLI LIBERATI - RO0004063, JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Contestação de ID 20115795, bem
como para, querendo, impugná-la no prazo legal.
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: 0005152-14.2012.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: MARIA LUIZA BERNERT
Advogado do(a) AUTOR: GILSON SOUZA BORGES - RO0001533
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
MARIA LUIZA BERNET, já qualificada nos autos, ajuizou ação
contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
sustentando em síntese a perda de capacidade para o trabalho em
razão de sofrer de bursite.
Aduziu que recebeu auxílio-doença de 21 de dezembro de 2009
a 17 de agosto de 2012, quando o benefício foi suspenso, mesmo
não tendo a mquerente condições de retornar ao trabalho. Alegou
que na qualidade de segurada da p’evidência social faz jus ao
recebimento de auxílio-doença.
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Requereu a concessão de antecipação de tutela para o
restabelecimento imediato do auxílio-doença e ao final a
procedência do pedido para condenar o requerido a pagar auxíliodoença ou aposentadoria por invalidez, alternativamente, desde a
data da cessação do benefício anterior, pagamento das parcelas
atrasadas com os acréscimos legais e honorários advocatícios.
Juntou documentos (fls. 17/71).
A antecipação de tutela foi indeferida (fl. 72).
O requerido foi citado (fl. 72-v) e se manifestou a respeito dos
requisitos para a concessão do auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez e quanto a necessidade de realização de pericia médica.
Formulou quesitos e juntou documentos (fls. 73/75).
A requerente apresentou quesitos (fls. 78/79).
A perícia foi realizada e o laudo foi juntado (fl. 86/89).
As partes se manifestaram a respeito do laudo pericial (fls. 90,
92/94), mas apenas o requerido o impugnou.
O requerente agravou ‘Ia forma retida (fls. 98/101).
O laudo pericial foi retificado (fls. 104/107).
O laudo pericial foi homologado (fl.110).
Interposta apelação, ao recurso foi dado provimento para o fim de
determinar a realização de nova perícia, com médico habilitado.
Realizada nova perícia, o laudo foi acostado no id. 18964861.
As partes foram intimadas e se manifestaram a respeito.
A produção de prova testemunhal pleiteada foi indeferida (id.
19939629).
É o relatório.
Decido.
Conforme o art. 42 da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é
cabível quando o beneficiário for considerado totalmente incapaz e
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, enquanto que o auxílio-doença, conforme
a redação do art. 59 da Lei 8.213/91, será devido ao segurado que
ficar temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou sua
atividade habitual.
No caso em apreço, em que pese a requerente ter postulado
inicialmente pela concessão de benefício incapacitante, no curso do
processo lhe foi conferido o direito à percepção de aposentadoria
por idade.
Consoante disposição do art. 124, da Lei 8.213/91 é vedada a
cumulação de benefício incapacitante com aposentadoria. Logo,
fazendo a requerente jus à aposentadoria por idade, não pode
auferir, de forma cumulativa, auxílio-doença.
Resta aferir se no período compreendido entre a cessação do
auxílio-doença na via administrativa (11/09/2012) e a concessão
de aposentadoria por idade (28 de agosto de 2014), a requerente
fazia jus à concessão de benefício incapacitante.
Pois bem.
O laudo pericial realizado por médico habilitado é categórico em
concluir que a requerente não apresenta qualquer incapacidade
neste momento, mostrando-se assintomática.
De acordo com o perito, não é possível concluir que à época
da cessação do auxílio-doença na via administrativa persistia
a incapacidade apta a ensejar a manutenção do benefício
incapacitante.
A prova documental a respeito da condição de saúde da requerente
é frágil e não permite concluir, de forma inequívoca, pela condição
incapacitante da requerente em mencionado período. Os laudos
que acompanham a inicial foram unilateralmente produzidos e, por
isso, não se revestem da robustez necessária para comprovação
da incapacidade alegada.
O laudo confeccionado por profissional de outra área que não a
médica também não tem como ser considerado. Tanto é assim,
que a sentença anteriormente prolatada por este Juízo foi anulada
em razão do entendimento de que a constatação da incapacidade
laboral deve, necessariamente, ser feita por profissional da área da
medicina.
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Desta feita, o acervo probatório não permite concluir,
indubitavelmente, que a requerente ostentava condição
incapacitante de 2012, quando cessado o auxílio-doença, até a
concessão de aposentadoria por idade, em 2014.
Oportuno ressaltar mais uma vez, que a prova testemunhal
indeferida não seria capaz de comprovar a condição incapacitante
da requerente no período alegado, uma vez que tal constatação
só tem como ser feita por profissional capacitado e habilitado para
tanto.
Logo, a produção de prova testemunhal não alteraria o desfecho
da lide.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial proposto
por MARIA LUIZA BERNET e, consequentemente, extingo o
processo com análise de mérito e fundamento no artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil.
A requerente arcará com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor atribuído à
causa, ficando a exigibilidade de tais verbas, entretanto, suspensa,
conforme preceitua o art. 98, §3º, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ouro Preto do Oeste, 30 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: 7003836-65.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: EDEMILSON EVANGELISTA DE
ABREU - RO0002792, NADIA APARECIDA ZANI ABREU RO000300B
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Intime-se a requerente para dizer se pretende produzir outras
provas, justificando a utilidade e pertinência.
Prazo de 15 dias.
Ouro Preto do Oeste, 30 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: 7006514-57.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ELDER LUIZ PEREIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA
DE FREITAS PEREIRA - RO0003046, MARCIO HENRIQUE DA
SILVA MEZZOMO - RO0005836, JEVERSON LEANDRO COSTA
- RO0003134
REQUERIDO(A): NADIA CRISTINA CARNEIRO DE ALMEIDA
Advogado do(a) EXECUTADO: GENILZA TELES LELES LENK RO8562
Para a renovação da diligência o exequente deve recolher a taxa
prevista no Regimento de Custas.
Prazo de 5 dias.
Ouro Preto do Oeste, 30 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
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: 7001303-36.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: DAIANE VENANCIO CASAGRANDE RABELO
Advogado do(a) EXEQUENTE: CHRISTIAN FERNANDES
RABELO - RO00333-B
REQUERIDO(A): PAULA CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO
FRANCO
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Certidão de ID 20135577, 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: 7003618-71.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: Espólio de Jamir da Silva Costa
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LIMA
- RO0001390
REQUERIDO(A): ALSELI GOMES DE MELLO e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
Advogado do(a) EXECUTADO: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
Arquive-se sem baixa.
Ouro Preto do Oeste, 30 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: 7002189-98.2018.8.22.0004
Classe: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO
DE REGISTRO CIVIL (1682)
REQUERENTE: F. F. M.
Advogados do(a) REQUERENTE: VERALICE GONCALVES DE
SOUZA - RO00170-B, VANESSA CARLA ALVES RODRIGUES RO6836
Trata-se ação proposta por Fabiana Fátima Moron visando o
Registro Tardio de Nascimento de seu bisavô paterno, Pedro
Moron.
Na inicial a requerente afirma que que seu bisavô paterno nasceu
no dia 29 de agosto de 1899, em Baunilha – Distrito de Colatina
– Estado do Espírito Santo, sendo filho de Angelo Moron e Maria
Luigia Sancchetto, natural de Trebaseleghe (Veneto/Pádua), tendo
como avós paternos: Pietro Moron e Tereza Cazzaro. Alega, e que
não dispõe de dados relativos aos avós maternos.
Requer a procedência para que seja feito o assento de nascimento,
o qual é necessário para que a requerente obtenha a cidadania
italiana.
A inicial foi recebida, com deferimento da gratuidade.
O Ministério Público foi ouvido e deu parecer favorável.
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É o relatório sucinto.
DECIDO.
A possibilidade de retificação, restauração ou suprimento de
registro público é dada pelo art. 109 da Lei dos Registros Públicos:
“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique
assentamento no Registro Civil, requererá, em petição
fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de
testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério
Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em
cartório. (…).
A documentação apresentada pela requerente é suficiente para que
se determine que seja feito, mesmo que tardiamente, o assento de
nascimento de seu bisavô paterno.
Merecem destaques os documentos emitidos pelo Cartório de
Registro Civil Baunilha, Comarca de Colatina/ES (certidões de
casamento, nascimento e óbito), assim como as cópias dos
documentos originais, ainda lavrados à mão, e que por isso mesmo
merecem credibilidade.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, e o faço para determinar
que seja Assentado o Nascimento de PEDRO MORON, nascido em
29 de agosto de 1899, em Baunilha - Distrito de Colatina - Estado
do Espírito Santo, filho de Angelo Moron e Maria Luigia Sancchetto,
natural de Trebaseleghe (Veneto/Pádua), tendo como avós paternos
Pietro Moron e Tereza Cazzaro, sem informações quanto aos avós
maternos. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos
do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Expeça-se mandado para que seja assentado o nascimento,
instruindo-o com cópia do processo. Cabe à requerente providenciar
as cópias para instruir o mandado.
Sem custas. A gratuidade não se estende aos atos notariais.
Intime-se e arquive-se após o trânsito em julgado.
Ouro Preto do Oeste, 30 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: 7002599-93.2017.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE: FLAVIO MARCONDES DE CAMPOS - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: GEOVANE CAMPOS MARTINS RO0007019, NAIANY CRISTINA LIMA - RO0007048
REQUERIDO(A): EBER DE ALMEIDA LIMA
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Certidão do Oficial de Justiça de ID
19636155, 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, Bairro União, Ouro Preto do Oeste/
RO - CEP 76.920-000 - Telefone n. 3461-4589
Processo: 7003572-48.2017.8.22.0004
Parte Autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB OUROCREDI
Parte Requerida: I. R. DO VALE MEDICAMENTOS - ME e outros
INTIMAÇÃO
Fica a PARTE AUTORA, através de seu Advogado, intimada da
expedição do Edital de Citação (ID 20065679), bem como para
pagar o valor de R$ 27,91 (vinte e sete reais e noventa e um
centavos), referentes a sua publicação no DJE.
Ouro Preto do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
GERALDO DONIZETE DE SOUZA PRADO
Técnico Judiciário
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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: 7002733-23.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: WELLINGTON DA SILVA GONCALVES
Advogado do(a) EXEQUENTE: LOUISE SOUZA DOS SANTOS
HAUFES - RO0003221
REQUERIDO(A): MANOEL HENRIQUE SANTOS DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LIMA
- RO0001390
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Certidão do Oficial de Justiça de ID
20110338, 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: 0002854-49.2012.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MOACIR RICCI e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: YURI ROBERT RABELO
ANTUNES - RO0004584
REQUERIDO(A): ADEMAR FORTUNATO TONIN
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Certidão de ID 19679833, 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: 7002184-76.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: E. D. S. R. e outros
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
REQUERIDO(A): C. A. R.
Advogado do(a) RÉU:
Trata-se de ação visando a fixação de alimentos, guarda e visitação,
proposta por Évellem da Silva Rodrigues e Erlon Robson da Silva
Rodrigues, menores impúberes representados pela genitora Diana
da Silva Supriano, em face de Cézar Alves Rodrigues.
Ocorre que na audiência preliminar de conciliação as partes
juntaram cópia do acordo firmado na ação de divórcio e nele se
percebe que as questões trazidas neste processo já foram tratadas,
sem que haja notícia de alteração.
Evidente, portanto, como bem frisado pelo Ministério Público, a
ausência de interesse processual, já que nada foi pedido que divirja
do que já foi acordado.
Ante o exposto, extingo o processo sem resolver o mérito, o que
faço com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
Sem custas e sem honorários.
Intimem-se e arquivem-se após o trânsito em julgado.
Ouro Preto do Oeste, 30 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
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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: 7000957-22.2016.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE: ALTINO OLIVEIRA NETO
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURICIO TADEU DA CRUZ RO0003569
REQUERIDO(A): INACIO CHERVINSKI
Advogados do(a) EXECUTADO: ALEXANDRE AZIS PEREIRA
FILHO - RO0005581, KEILA SILVA DA VITORIA - RO6817
Cuida-se de execução de título extrajudicial proposto por ALTINO
OLIVEIRA NETO em face de INÁCIO CHERVINSKI.
Após a prática de atos de constrição de bens, as partes formalizaram
acordo e o apresentaram para homologação (id. 20006146).
Decido.
O pacto celebrado encontra-se formalmente em ordem. As partes
são maiores e capazes e inexiste vício ou mácula que inviabilize a
ratificação do acordo de vontades.
Isso posto, homologo o acordo de id. 20006146. Em consequência,
resolvo o mérito da causa, com fulcro no art. 487, III, ‘b’, do Código
de Processo Civil.
Sem custas finais.
Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos,
conforme estabelecido no acordo.
Homologo a renúncia ao prazo recursal.
Promovi a remoção da restrição de circulação sobre o veículo
de placa OHO8887, através do sistema RENAJUD, conforme
comprovante em anexo.
Liberem-se eventuais bens/valores bloqueados nos autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ouro Preto do Oeste, 30 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: 7000915-36.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: RAMAO ROCHA LEITE
Advogados do(a) AUTOR: SHARLESTON CAVALCANTE DE
OLIVEIRA - RO0004535, MONICA DE ARAUJO MAIA OLIVEIRA
- RO0004301
REQUERIDO(A): MARKET SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
Trata-se de ação de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais, com pedido de liminar, proposta por
Ramão Rocha Leite contra Market Serviços Administrativos Ltda.
O requerente narra que foi surpreendido com uma notificação
enviada à sua residência e que a referida notificação era decorrente
de um débito de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais),
supostamente devidos à requerida, a qual encaminhou o nome e
dados do requerente para inclusão em cadastro de inadimplentes
mantido pelo SPC.
Diz que tentou contato com a requerida mas não teve sucesso.
Que é pessoa humilde e não reconhece o débito.
Requer a concessão de liminar para exclusão de seu nome do
cadastro de inadimplentes e, ao final, a procedência para condenar
a requerida a pagar indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pelos danos morais causados.
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A inicial foi recebida, após recolhimento das custas. A liminar foi
indeferida.
A requerida foi citada por edital após inúmeras tentativas de citação
pessoal. A Defensoria Pública foi nomeada para atuar como
curadora especial, tendo apresentado contestação por negativa
geral.
As partes não se interessaram na produção de provas.
É o relatório sucinto.
Decido.
Embora o requerente tenha nomeado sua pretensão de “ação
de inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais e pedido de liminar” (sic), o fato é que não fez pedido algum
no sentido de ser declarada a inexistência do débito, limitando seu
pedido final à indenização por danos morais.
De todo modo, não obstante o fato de que o juiz não julga nome
de ação, mas sim pedidos e o faz mediante a apreciação dos fatos
narrados e das provas produzidas, não vejo que ao decidir a questão
da existência ou não do débito eu esteja fazendo julgamento extra
petita.
Dito isto, entendo que a pretensão requerente merece parcial
procedência.
É certo que a contestação por negativa geral, privilégio conferido
ao curador especial, em regra gera a inversão do ônus da prova,
uma vez que não há para o curador especial, a obrigatoriedade da
impugnação especificada.
Mesmo atento a essa peculiaridade processual, o fato é que não
há como obrigar o requerente a produzir uma prova absolutamente
negativa, ou seja, ao simplesmente afirmar que desconhece o
débito, negando ser devedor, não pode ser compelido a provar que
não deve.
Ademais, a circunstância de não ter sido a requerida localizada,
apesar das inúmeras diligências, gera a presunção de que a
negativação do nome requerente não tem justa causa.
Inexistindo causa que caracterize a negativação como um exercício
normal de um direito do credor, deve ser excluído o débito e a
própria restrição.
Em relação ao valor pretendido a título de indenização por danos
morais eu entendo excessivo, pois consta que a inscrição ocorreu
em 2012 e a notificação em 2016, tendo o requerente ingressado
com a ação apenas em 2017, quase um ano depois.
Nesse caso, razoável fixar o valor da indenização em metade
daquilo que se pretende, suficiente para recompor o patrimônio
lesado e sancionar a requerida. Além disso, o requerente não
alegou e nem comprovou ter sido impedido de realizar qualquer
negócio em razão da restrição.
Ante o exposto, primeiro concedo a antecipação da tutela para
determinar ao SPC - Serviço de Proteção ao Crédito que exclua
o nome e dados do requerente de seu cadastro de inadimplentes,
apenas no que tange à inclusão retratada neste processo e, em
seguida, julgo parcialmente procedentes os pedidos, e o faço para
declarar inexistente o débito retratado na carta de comunicação
de registro (ID 8776522), bem como para condenar a requerida a
pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente
e com juros desde o evento danoso, ou seja, a data da inclusão
no cadastro de inadimplentes. Extingo o processo com resolução
do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
A requerida arcará com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da
condenação.
Expeça-se desde logo ofício ao SPC para que seja feita a exclusão.
Intime-se e aguarde-se o trânsito em julgado.
Ouro Preto do Oeste, 30 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
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: 7004052-26.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ELIANDERSON GRUDTNER
Advogado do(a) EXEQUENTE: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN RO000064B
REQUERIDO(A): EVERSON CARDOSO DIAS
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Certidão do Oficial de Justiça de ID
19676965, 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: 7005423-59.2016.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: VILMAR SOARES FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: JULIANA TRAUTWEIN CHEDE PR52880
REQUERIDO(A): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
SEGURO DPVAT SA
Advogados do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA
- RO9117, WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665, IRAN DA
PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO0005087, ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861, ANA
PAULA DOS SANTOS DE CAMARGO - RO0004794
VILMAR SOARES FERREIRA ingressou com ação de cobrança
em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de
trânsito ocorrido em 16/12/2014, que lhe teria causado fratura no
arco costal.
Diz que buscou a solução administrativamente mas teve seu pedido
indeferido. Requer a condenação da requerida ao pagamento de
R$13.500,00 a título de indenização em virtude do acidente de
trânsito.
Deferida a gratuidade, a requerida foi citada e apresentou
contestação onde alegou a ausência de documentos essenciais à
propositura da ação e nexo de causalidade. Sustentou a invalidade
do laudo particular como prova para decidir o mérito e, em caso de
procedência do pedido, a fixação da indenização de acordo com os
limites legais. Requereu a improcedência do pedido.
Réplica no id. 10215206. Recolhidos pela requerida o valor dos
honorários periciais, a perícia foi marcada mas o requerente deixou
de comparecer à mesma. A requerida arguiu que o laudo médico
que acompanha a inicial era falso e foi advertida de que eventual
falsidade de documento e as sanções dela decorrentes deveriam
ser buscadas por meios próprios.
É o necessário. DECIDO.
As preliminares sustentadas pela parte requerida não merecem
acolhimento, tendo em vista que os documentos que instruem a
inicial são suficientes à propositura da ação. A ausência de nexo de
causalidade entre o acidente narrado e as sequelas do requerente
ensejam a improcedência pelo mérito e não a extinção liminar do
processo.
Rejeito tais preliminares.
A impugnação à concessão da Justiça Gratuita também não
encontra guarida, uma vez que o benefício só foi concedido após
efetiva constatação da hipossuficiência do autor.
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O seguro obrigatório DPVAT (Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores e Vias Terrestres) foi criado pela Lei nº 6.194
de 1974, com o objetivo de amparar todas as vítimas de acidente
automobilístico ocorridos no Brasil, prevendo indenizações em
caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de
despesas médicas hospitalares (DAMS). O pagamento independe
de prova de culpa, bastando a ocorrência do sinistro e do dano
resultante deste.
Verifica-se que a última alteração legislativa incluiu no texto legal
o critério da proporcionalidade entre a incapacidade/invalidez
e o valor da indenização, estabelecendo graus de debilidade
conforme percentuais legais a serem aplicados ao valor máximo da
indenização prevista no art. 3º. da Lei nº 6.194/74.
O requerente comprovou que foi vítima de acidente de trânsito,
mas para verificação de eventual sequela e consequente
dever indenizatório da Seguradora, mostrava-se necessária a
realização de perícia elucidando o grau de invalidez gerado pelo
infortúnio.
O requerente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito. Embora tenha sido regularmente
intimado a comparecer à perícia, em data e horário prédeterminados - com vistas à produção de prova pericial -, faltou
ao exame sem sequer justificar sua ausência de modo plausível,
inviabilizando assim a produção da prova necessária.
Logo, diante da simples análise dos documentos carreados aos
autos, vislumbra-se que o requerente não logrou êxito em provar
suportar qualquer comprometimento definitivo - sequela funcional
- decorrente do acidente de trânsito citado, uma vez que o
laudo médico que acompanha a inicial (id. 6285694), porquanto
unilateralmente produzido, não se presta a tal fim.
Portanto, da prova produzida, o que se permite concluir é que
inexiste qualquer valor a ser pago, diante da ausência de sequela/
incapacidade/invalidez.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado por
VILMAR SOARES FERREIRA em desfavor da SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
Por conseguinte, RESOLVO O PROCESSO COM EXAME DO
MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil.
Custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
devidos pelo autor, estes fixados em 10% do valor atribuído à
causa, sendo que a exigibilidade das referidas prestações resta
suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, em razão da
gratuidade judiciária já deferida.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ouro Preto do Oeste, 30 de julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito

2ª VARA CÍVEL
Processo : 7001790-06.2017.8.22.0004
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: TATIANE DE OLIVEIRA IMBURANA
Advogado: LUANA NOVAES SCHOTTEN DE FREITAS RO0003287
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
INTIMAÇÃO - EXPEDIÇÃO RPV
Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus procuradores, intimadas
da expedição das REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR DE IDs
20112225 e 20112231, via sistema e-PrecWeb, para conhecimento
do seu teor e eventual impugnação, nos termos do artigo 11 da
Resolução CJF 458/2017.
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Processo : 7003022-19.2018.8.22.0004
Classe : INF JUV CIV - APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM
ENTIDADES DE ATENDIMENTO
Requerente : Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado : Promotor de Justiça
Representada : S. D. S. S.
Advogado : ODAIR JOSE DA SILVA - OAB/RO 6662
DESPACHO: “Designo Audiência de Instrução e Julgamento para
o dia 13 de agosto de 2018, às 09h00min. Intime-se a representada
na pessoa de seu advogado e o Ministério Público. Requisite-se o
comparecimento das testemunhas arroladas. Depreque-se a oitiva
de Miguel Henrique, ante a informação de sua transferência para
a Comarca de Ji-Paraná. Ouro Preto do Oeste, Quinta-feira, 26 de
Julho de 2018. (A) JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO, Juiz de Direito.”
Fica ainda intimada que a Carta Precatória para oitiva de
testemunha foi distribuída perante a 2ª Vara Cível de Ji-Paraná sob
o n nº 7007152-49.2018.8.22.0005.
Processo : 7002086-91.2018.8.22.0004
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROSICLEIA RODRIGUES NUNES
Advogados do(a) EXEQUENTE: KARIMA FACCIOLI CARAM RO0003460, EDER MIGUEL CARAM - RO0005368
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
INTIMAÇÃO - EXPEDIÇÃO RPV
Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus procuradores, intimadas
da expedição das REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR DE ID:
20114173, via sistema e-PrecWeb, para conhecimento do seu teor
e eventual impugnação, nos termos do artigo 11 da Resolução CJF
458/2017.
Processo : 7001763-86.2018.8.22.0004
Classe : FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: F. L. D. C., H. L. D. C., A. J. L. D. C.
Advogados do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE OLIVEIRA
DIESEL - RO8923, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460,
EDER MIGUEL CARAM - RO0005368
INVENTARIADO: S. S. D. C.
Fica a INVENTARIANTE intimada na pessoa de seu(sua)
advogado(a) para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do
documento de ID -18829830.
Processo : 7006683-74.2016.8.22.0004
Classe : FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: MARIA FERREIRA RAPOSO
Advogado do(a) REQUERENTE: OSIEL MIGUEL DA SILVA RO0003307
INVENTARIADO: JOSE RAIMUNDO RAPOSO
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 5 dias, retirar o documento de ID - 19731068
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-2050/3461-3813. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Processo0003514-38.2015.8.22.0004ClasseFAMÍLIA- DIVÓRCIO
LITIGIOSO (99)Requerente(s)L. G. D. D. S.Requerido(s)J. P. D.
S.Exportado em
27/07/2018 11:04:49
Certidão Certifico e dou fé que estes autos acima identificados
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação
física no Sistema SAP-PG.
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Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como,
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório
Processo : 7006582-37.2016.8.22.0004
Classe : FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: JUCIRA DE GOES BATISTA, CELSO ANTONIO
MACIEL, SANDRA ANGELICA MACIEL, MARCIO LUIZ MACIEL,
ANA PAULA FERREIRA MACIEL, WILLIAM DAVID FERREIRA
MACIEL FAUSTINO, MARCOVEEN CESAR FERREIRA MACIEL
Advogados do(a) REQUERENTE: JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131, MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI
LIBERATI - RO0004063
Advogados do(a) REQUERENTE: JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131, MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI
LIBERATI - RO0004063
Advogados do(a) REQUERENTE: JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131, MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI
LIBERATI - RO0004063
Advogados do(a) REQUERENTE: JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131, MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI
LIBERATI - RO0004063
Advogados do(a) REQUERENTE: JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131, MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI
LIBERATI - RO0004063
Advogados do(a) REQUERENTE: JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131, MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI
LIBERATI - RO0004063
Advogados do(a) REQUERENTE: JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131, MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI
LIBERATI - RO0004063
INVENTARIADO: ANTONIO MACIEL
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 5 dias, a retirar o FORMAL DE PARTILHA
expedido ID - 20068944.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-2050/3461-3813. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Processo0064180-49.2008.8.22.0004ClasseEXE
FISC
CAUTELAR
FISCAL
(83)Requerente(s)União
P
F
N
e
outrosRequerido(s)DIRCEU
AUREO
NOLASCO
PEREIRAExportado em
23/07/2018 12:03:31
Certidão Certifico e dou fé que estes autos acima identificados
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como,
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe 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/
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-2050/3461-3813. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Processo0004744-18.2015.8.22.0004ClassePROCEDIMENTO
ORDINÁRIO (7)Requerente(s)CASA DA LAVOURA MAQUINAS E
IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDARequerido(s)AGROMIRANTE
COMERCIO LTDA - MEExportado em
13/07/2018 11:29:41
Certidão Certifico e dou fé que estes autos acima identificados
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como,
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-2050/3461-3813. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Processo0005032-63.2015.8.22.0004ClasseEXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)Requerente(s)BANCO BRADESCO
S.A.Requerido(s)AGUINALDO LOUZADA FRANCOExportado em
12/07/2018 09:24:59
Certidão Certifico e dou fé que estes autos acima identificados
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como,
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório
Processo : 7000974-24.2017.8.22.0004
Classe : MONITÓRIA (40)
AUTOR: HOSPITAL SAO LUCAS DE OURO PRETO LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: JULYANDERSON POZO LIBERATI RO0004131, MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI
- RO0004063
RÉU: OZIAS MIGUEL DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 5 dias, retirar o ALVARÁ de ID - 20032152
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-2050/3461-3813. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Processo 0024722-25.2008.8.22.0004
Classe EXECUÇÃO FISCAL (1116)
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Requerente(s) Fazenda Pública do Estado de Rondônia e outros
Requerido(s) LOJAS TRINDADE COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA - EPP e outros (2)
Exportado em 13/07/2018 11:36:21
Certidão Certifico e dou fé que estes autos acima identificados
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como,
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
EMÍLIA MARIA DA SILVA Chefe de Cartório
Processo : 7005099-35.2017.8.22.0004
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALEXANDRA SAITER BENINCA
Advogados do(a) AUTOR: JULYANDERSON POZO LIBERATI RO0004131, MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI
- RO0004063
RÉU: WAGNER BENINCA
Advogado do(a) RÉU: MARIANA CORDEIRO KOHLER - RO8958
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da contestação de
ID - 19674119.
Processo : 7002319-88.2018.8.22.0004
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOAO COSME DE MORAES
Advogado do(a) AUTOR: EZILEI CIPRIANO VEIGA - RO0003213
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da Contestação de
ID - 20043544.
Processo : 7001422-60.2018.8.22.0004
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: R. B. D. S.
Advogados do(a) AUTOR: FILIPH MENEZES DA SILVA RO0005035, HERBERT WENDER ROCHA - RO0003739
RÉU: H. F. D. S. A., D. R. D. A.
Advogados do(a) RÉU: SONIA CRISTINA ARRABAL DE BRITO RO0001872, PAULO DE JESUS LANDIM MORAES - RO0006258,
WESLEY SOUZA SILVA - RO7775
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da contestação de
ID 20024317, apresentada por Hosana Francisco de Souza Araujo.
Processo : 7001478-30.2017.8.22.0004
Classe : FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
REQUERENTE: MARLI GOMES DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: MAIBY FRANCIELI DA SILVA
LOCATELLI LIBERATI - RO0004063, JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131
REQUERIDO: ERALDO JOSE RIBEIRO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
acerca do documento de ID - 19967919 (termo de curatela).
Processo : 7002753-77.2018.8.22.0004
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE ALBERTON
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLAUDIA FIDELIS - RO0003470
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do documento de
ID 20024317.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO : 7002588-64.2017.8.22.0004
CLASSE : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO : [Execução Previdenciária, Requisição de Pequeno
Valor - RPV]
EXEQUENTE: MARTA FERREIRA BABILON
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUANA NOVAES SCHOTTEN DE
FREITAS - RO0003287
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Considerando que o requerido (ID n. 18646311) e a exequente
(ID n. 18754410), concordaram com os valores apresentados pela
contadoria judicial, homologo os cálculos apresentados em favor da
exequente (ID n. 16720459) na quantia de R$ 19.544,11 (dezenove
mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos) - ID n.
16720459 e a título de honorários advocatícios (ID n. 16720558) a
quantia de R$ 7.291,70 (sete mil, duzentos e noventa e um reais e
setenta centavos) - ID n. 16720558.
Expeça-se a RPV adequada.
Comprovado o pagamento, tornem os autos conclusos para
sentença.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO : 0002420-60.2012.8.22.0004
CLASSE : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO : [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Material, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
AUTOR: RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO
Advogados do(a) AUTOR: EDSON ANTONIO SPERANDIO RO0003480, VERALICE GONCALVES DE SOUZA - RO00170-B
RÉU: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados do(a) RÉU: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO0006673
Ante o teor da certidão de ID n. 18832635, determino a retificação
do valor da causa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ciente da informação de levantamento dos valores depositados
nos autos.
Retificado o valor da causa, intime-se a parte para pagamento das
custas, sob pena de inscrição em dívida ativa.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO : 7003287-21.2018.8.22.0004
CLASSE : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO : [Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]
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AUTOR: MARIA DE LOURDES PEREIRA CAMPOS
Advogado do(a) AUTOR: JHONATAN APARECIDO MAGRI RO0004512
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Defiro os benefícios da justiça gratuita.
Cite-se o Réu para, querendo, contestar no prazo legal.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO : 7001962-45.2017.8.22.0004
CLASSE : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO : [Erro Médico, Erro Médico]
AUTOR: A. L. C.
Advogados do(a) AUTOR: SUELLEM CARLA FERNANDES
DA COSTA ESCUDERO - RO0003475, CLAUDIA FIDELIS RO0003470
RÉU: H. M. D. D. O. P. D. O. L. -. E., C. A. A. F.
Advogado do(a) RÉU: FILIPH MENEZES DA SILVA - RO0005035
Advogados do(a) RÉU: CANDIDO OCAMPO FERNANDES RO0000780, IGOR AMARAL GIBALDI - RO0006521
Pretende o requerido que o Estado de Rondônia seja condenado
ao pagamento dos honorários periciais na proporção de 50%
(cinquenta por cento) em razão da autora ser beneficiária da
Justiça Gratuita.
Indefiro o pedido de ID n. 19116285 e mantenho a decisão de ID n.
16668961, pois a autora foi devidamente intimada e não apresentou
manifestação no prazo legal.
Considerando que o perito Dr. Nehil não aceitou o encargo para
realização da perícia (ID n. 18833790), nomeio em substituição o Dr.
Antônio Alves Madruga, CRM/RO 443, o qual pode ser localizado
na Av. Marechal Rondon, 1810, Bairro 2 de Abril, Ji-Paraná/RO ou
através do telefone (69) 99238-5862.
Na mesma oportunidade, caso aceite a nomeação, deverá informar
o valor dos honorários periciais.
Ciente dos quesitos apresentados pelo requerido (ID n. 19148884).
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO : 7004018-51.2017.8.22.0004
CLASSE : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO : [Honorários Advocatícios, Antecipação de Tutela
/ Tutela Específica, Valor da Execução / Cálculo / Atualização,
Citação]
EXEQUENTE: LOUISLENE VIEIRA DE SOUSA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROSILENE PEREIRA DE LANA RO0006437
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Considerando que o requerido em sua manifestação de ID n.
18756055 não se opôs aos valores apresentados pela exequente
(ID n. 18193517 e 18193524), homologo os cálculos apresentados
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em favor da exequente (ID n. 18193517) na quantia de R$ 3.157,23
(três mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) e a
título de honorários advocatícios (ID n. 18193524) a quantia de R$
6.076,62 (seis mil, setenta e seis reais e sessenta e dois centavos).
Expeça-se a RPV adequada.
Comprovado o pagamento, tornem os autos conclusos para
sentença.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO : 7003400-72.2018.8.22.0004
CLASSE : EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
ASSUNTO : [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
EMBARGANTE: LEYLA UMBELINA DA SILVA
Advogado do(a) EMBARGANTE: RENATO SPADOTO RIGHETTI
- RO0001198
EMBARGADO: WILMAR ANTONIO TESTONI
Advogado do(a) EMBARGADO:
Trata-se de ação de embargos de terceiro proposta em razão de
penhora realizada no processo de n. 0003798-80.2014.8.22.0004,
o qual tramita na 1ª Vara Cível desta Comarca.
Desta feita, considerando que a ação de embargos deve ser
proposta por dependência ao juízo que ordenou a constrição (art.
676, do CPC), deve a presente tramitar naquele juízo.
Posto isso, redistribua-se a ação à 1ª Vara Cível desta comarca.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br
PROCESSO : 7002888-60.2016.8.22.0004
CLASSE : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO : [Seguro]
AUTOR: NAIUMY MONFARDINI DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: JACSON DA SILVA SOUSA - RO0006785
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO
DPVAT SA
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
A requerente foi intimada através de seu procurador para prestar
esclarecimentos em razão de sua ausência à perícia médica
agendada para o dia 11/09/2017, quedando-se inerte.
Posteriormente, expediu-se intimação via Correios, bem como por
Oficial de Justiça, sendo ambas infrutíferas.
Desta feita, considerando que a autora não tem manifestado
interesse na ação, a extinção por abandono da causa é medida
que se impõe.
Posto isso, JULGO EXTINTA a ação por abandono da causa pela
autora, o que faço com fundamento no art. 485, III, § 1º, do CPC.
P.R.I.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO : 7003395-50.2018.8.22.0004
CLASSE : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO : [Direito de Imagem, Antecipação de Tutela / Tutela
Específica]
AUTOR: CLARISCIA ANTONIA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: TANANY ARALY BARBETO - RO0005582
RÉU: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A
Advogado do(a) RÉU:
Defiro provisoriamente a gratuidade.
Indefiro a antecipação da tutela, uma vez que a autora afirma
que os descontos ocorrem desde abril de 2012, circunstância que
afasta a alegada urgência e não gera a plausibilidade necessária à
concessão da medida de antecipação.
Ademais, só neste juízo a requerente ingressou com 2 (ações)
ações contra diferentes instituições financeiras, não sendo crível
que não soubesse dos descontos.
Designo audiência preliminar de tentativa de conciliação no dia 20
de Setembro de 2018 às 10h30min, na CEJUSC.
Cite-se o requerido, consignando que o prazo para contestar é
de 15 dias úteis e inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao dia da
audiência, caso não haja acordo. O desinteresse em participar
da audiência deverá ser expressamente informado ao juízo com
antecedência mínima de 10 dias, caso em que o prazo para
contestar inicia-se no dia útil seguinte à juntada da petição.
Com a contestação, caso não haja acordo, o requerido deverá
apresentar cópia do contrato e demais documentos relativos ao
empréstimo.
Intime-se a requerente através da advogada que a assiste.
Cópia da decisão servirá de mandado/carta.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO : 7003368-67.2018.8.22.0004
CLASSE : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO : [Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento]
AUTOR: MARCIO ALVES GOMES
Advogado do(a) AUTOR: NADIA APARECIDA ZANI ABREU RO000300B
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Defiro a gratuidade.
Indefiro a antecipação da tutela, uma vez que inexiste comprovação
de que o autor esteja incapacitado para o trabalho, inclusive porque
essa prova somente pode ser obtida mediante perícia médica.
Nesse caso, até prova em contrário, prevalece a conclusão da
perícia realizada em sede administrativa.
A necessidade de perícia médica, aliás, torna conveniente que
antes de citar a autarquia para contestar o pedido, seja designada
a perícia, de forma que haja possibilidade de o juiz rever a decisão
ou mantê-la, bem como possibilite à autarquia ter subsídios para
contestar a pretensão ou formular proposta de acordo.
Não vejo qualquer nulidade nessa antecipação da prova pericial,
ao contrário, pois implica em celeridade processual, economia de
atos e respeito à ampla defesa e contraditório.
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Diante do exposto, providencie a escrivania contato com o Dr.
MAXWELL MASSAHUD, a qual nomeio para realizar a perícia
determinada nos autos, que deverá designar data, horário e local
para a realização da perícia, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias,
informando-a que de acordo com o art. 29º, caput, da Resolução
Nº 305 do CJF o pagamento dos honorários periciais só se dará
após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre
o laudo; havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em
audiência, depois de prestados.
O valor dos honorários periciais serão de R$ 300,00 (trezentos
reais), conforme previsão do art. 28º, caput, da Resolução nº 305,
do Conselho da Justiça Federal de 07/10/2014.
Consigno que ao arbitrar o valor dos honorários foi observado
os termos do art. 31 da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de
7 de outubro de 2014, considerando o tempo de tramitação do
processo, zelo profissional, importância e natureza da causa, nível
de especialização do perito nomeado, bem como a complexidade
do trabalho solicitado.
Cabe ressaltar que a Resolução n. 305/2014/CJF permite a
majoração dos honorários periciais em até três vezes, chegandose ao patamar de R$ 600,00 (seiscentos reais), no que não destoou
este juízo do preconizado, sendo inclusive tal conduta abalizada
pelo TRF-1, em recente julgado, datado de 16/02/2018, senão
vejamos:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JUSTIÇA
GRATUITA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
JURISDIÇÃO
DELEGADA. LIMITES. ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS PERICIAS PELO INSS. RESOLUÇÃO CJF Nº
305/2014. 1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de
1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o
princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade
da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova,
de sorte que não se lhe aplicam as regras do CPC atual, inclusive
as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se
regem pela lei anterior. 2. Os honorários periciais serão devidos,
ao final da ação, pela parte sucumbente. Em se tratando de litígio
sob o pálio da gratuidade judiciária, caso dos autos, o pagamento
dos honorários do perito é de responsabilidade do Estado, a quem
incumbe o dever constitucional de assegurar aos necessitados o
efetivo acesso à Justiça e devem ser arbitrados em valor compatível
com o trabalho e segundo o previsto em Resolução editada pelo
Conselho da Justiça Federal. 3. A norma vigente à época da
decisão agravada - Resolução nº. 305/2014 do Conselho da Justiça
Federal, que revogou a Resolução 541/2007 e atualizou a tabela
de honorários periciais, aplicável ao caso por se tratar inicialmente
de competência delegada, dispõe, entre outros assuntos, sobre os
procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos.
4. A Resolução CJF n. 305, de 7 de outubro de 2014, permite que
o magistrado ultrapassasse em até 3 (três) vezes o limite máximo
da tabela, desde que “mediante decisão fundamentada, arbitrar
honorários dos profissionais mencionados no caput até o limite de
três vezes o valor máximo previsto no anexo (Resolução CJF n.
305/2014, art. 28, § único). 5. A decisão fundamentou a fixação dos
honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), portanto, fora do
limite máximo de três vezes o valor máximo previsto à época que
proferida a decisão vergastada, qual seja, de R$ 600,00 (seiscentos
reais), nos termos do Anexo V da Resolução n. 305/2014 do CJF.
6. Poderá haver adiantamento de até 30% da verba honorária
arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de valores
para satisfação antecipada de despesas decorrentes do encargo
assumido (art. 29, parágrafo único, da Resolução CJF n. 305/2014).
7. Agravo de instrumento provido, para que os honorários periciais
sejam fixados nos limites e forma estabelecidos pela Resolução n.
305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho de Justiça Federal.A
Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento.”
(ACORDAO
00035740720164010000,
DESEMBARGADOR
FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA
TURMA, e-DJF1 DATA:16/02/2018 PAGINA:.)
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Portanto, tais fatos por si só justificam o valor dos honorários
arbitrados na presente ação.
Com a vinda das informações pelo médico, intime-se o autor.
O laudo deverá ser apresentado em Juízo em 20 (vinte) dias, a
contar da data da realização da perícia.
Vindo o laudo, intime-se o autor e CITE-SE O REQUERIDO.
Expeça-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO : 7003275-07.2018.8.22.0004
CLASSE : FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
ASSUNTO : [Dissolução]
REQUERENTE: C. R. D. C. I.
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: J. V. I.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
Dispenso a realização de audiência de conciliação nos termos do
art. 319, VII, eis que a parte requerida reside em outra unidade da
federação, o que dificultaria sua locomoção a esta comarca.
Cite-se o requerido para contestar no prazo legal.
Pratique-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO : 7003394-65.2018.8.22.0004
CLASSE : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
ASSUNTO : [Direito de Imagem, Antecipação de Tutela / Tutela
Específica]
AUTOR: CLARISCIA ANTONIA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: TANANY ARALY BARBETO - RO0005582
RÉU: GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, JOAO JOSE DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Defiro provisoriamente a gratuidade.
Indefiro a antecipação da tutela, uma vez que a autora afirma que
os descontos ocorrem desde agosto de 2013, circunstância que
afasta a alegada urgência e não gera a plausibilidade necessária à
concessão da medida de antecipação.
Ademais, só neste juízo a requerente ingressou com 2 (ações)
ações contra diferentes instituições financeiras, não sendo crível
que não soubesse dos descontos.
Designo audiência preliminar de tentativa de conciliação no dia 20
de Setembro de 2018 às 09 horas, na CEJUSC.
Cite-se o requerido, consignando que o prazo para contestar é
de 15 dias úteis e inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao dia da
audiência, caso não haja acordo. O desinteresse em participar

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

da audiência deverá ser expressamente informado ao juízo com
antecedência mínima de 10 dias, caso em que o prazo para
contestar inicia-se no dia útil seguinte à juntada da petição.
Com a contestação, caso não haja acordo, o requerido deverá
apresentar cópia do contrato e demais documentos relativos ao
empréstimo.
Intime-se a requerente através da advogada que a assiste.
Cópia da decisão servirá de mandado/carta.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO : 7003326-18.2018.8.22.0004
CLASSE : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO : [Requisição de Pequeno Valor - RPV]
EXEQUENTE: IVONETE DUTRA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: HERBERT WENDER ROCHA RO0003739, FILIPH MENEZES DA SILVA - RO0005035
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intime-se o representante do INSS responsável pelo EADJ, para no
prazo de 30 dias implementar o benefício em favor do(a) autor(a),
sob pena de sua conduta ser considerada ato atentatório ao
exercício da jurisdição, com aplicação de multa em montante de
20% do valor da causa, sem desconsiderar outras penalidades de
natureza administrativa e criminal, nos termos do art. 14, parágrafo
único do CPC.
Comprovada a implantação, deverá o exequente, no prazo de
15 dias apresentar o cálculo dos valores, sob pena de extinção e
arquivamento.
Intimem-se a unidade responsável via e-mail: apsdj26001200@
inss.gov.br.
Pratique-se o necessário.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO
Juiz de Direito
Processo : 7003390-28.2018.8.22.0004
Classe : INF JUV CIV - REMOÇÃO, MODIFICAÇÃO E DISPENSA
DE TUTOR OU CURADOR
REQUERENTE: M. R.
Advogado do(a) REQUERENTE: ERMINIO DE SOUSA MELO RO338-A-A
REQUERIDO: A. R. M.
Segundo a Súmula nº 383 do STJ, “a competência para processar
e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio,
do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
No caso, a guarda é exercida pela requerida, residente em
Cacaulândia, e o requerente estava apenas a exercer seu regular
direito de visitas.
Desse modo, reconheço de oficio a competência do JUIZADO DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ARIQUEMES-RO, com fundamento
no artigo 147, I, do CPC.
Redistribua-se a ação.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE 2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO : 7000482-32.2017.8.22.0004
CLASSE : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO : [Causas Supervenientes à Sentença]
EXEQUENTE: FUNDO DE APOIO AO EMPREENDIMENTO
POPULAR DE ARIQUEMES - FAEPAR
Advogados do(a) EXEQUENTE: VANESSA DOS SANTOS LIMA RO0005329, VIVIANE MATOS TRICHES - RO0004695
EXECUTADO: CRUZ & SANTOS LTDA - ME, VALDIR MACARIO
DOS SANTOS, ERALDO PEREIRA DE SOUZA, JUCILEIDE
MARQUES DA CRUZ SOUZA, ANTONIO NUNES DA CRUZ,
CARLINDA LOPES DE LIMA DA CRUZ
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intime-se a exequente para em 15 dias anexar ao processo os
termos do acordo realizado extrajudicialmente com o executado.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE 2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO : 7000718-47.2018.8.22.0004
CLASSE : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO : [Execução Previdenciária]
EXEQUENTE: SHUELY GOMES MARIANO DE LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JHONATAN APARECIDO MAGRI
- RO0004512
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o executado.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO Juiz de Direito
Processo : 7000380-73.2018.8.22.0004
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALGEMIRO IRINEU SOARES DE LIMA
Advogados: WESLEY SOUZA SILVA - RO7775, PAULO DE JESUS
LANDIM MORAES - RO0006258, SONIA CRISTINA ARRABAL DE
BRITO - RO0001872
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fica(m) as partes supra indicada(s), INTIMADA(S) dos termos
do ATO JUDICIAL (ID - 19864856 ), que designou audiência de
Instrução e Julgamento para a data de 04/09/2018 09:00 horas.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE 2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO : 7005060-38.2017.8.22.0004
CLASSE : CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
ASSUNTO : [Alienação Fiduciária]
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AUTOR: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP0289551
RÉU: JONATHAN COSTA DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
Considerando que o executado não apresentou manifestação (ID
n. 18616945), tornem os autos conclusos para sentença.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE 2ª VARA CÍVEL
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes - CEP 76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Fone: (69)3461-5244. Fax: (69) 3461-2050. E-mail: opo2civel@tjro.
jus.br PROCESSO : 7005490-24.2016.8.22.0004
CLASSE : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO : [Execução Previdenciária]
EXEQUENTE: REINALDO ANTONIO BESERRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JHONATAN APARECIDO MAGRI
- RO0004512
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Defiro o pedido de ID n. 18195195.
Encaminhe-se email ao COREJ, solicitando que no prazo de 30
dias informe a este Juízo o andamento da RPV a ser paga em favor
do exequente.
Serve a presente de MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e
CARTA PRECATÓRIA.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO BARRETTO Juiz de Direito
Processo : 7003395-50.2018.8.22.0004
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CLARISCIA ANTONIA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: TANANY ARALY BARBETO - RO0005582
RÉU: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seu(sua) advogado(a)
do despacho Id: 20133836

COMARCA DE PIMENTA BUENO
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Fórum Ministro Hermes Lima
Rua Cassemiro de Abreu, 237-Centro
CEP 76970-000-Pimenta Bueno-RO
E-mail: pbw1criminal@tjro.jus.br
Proc.: 0061388-44.2007.8.22.0009
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( Doc.não informado)
Denunciado:Adeildo Rosa de Souza
Advogado:Geisica dos Santos Tavares Alves (RO 3998)
Alegações finais Partes:
Fica o réu, por meio de seu Advogado, intimado a apresentar
alegações finais no prazo de 05 dias, conforme determinação de fls
184 em audiência realizada no dia 21/05/2018.
Ilderlan Lara de Melo
Diretor de Cartório
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1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7003394-50.2018.8.22.0009
Classe: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
REQUERENTE: MARIA NOCETTI ORLANDO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CORRENTE
SILVEIRA - RO7043
INTERESSADO: BANCO BRADESCO S.A.
DECISÃO
Defiro a gratuidade de justiça.
Ainda que a parte autora tenha evidenciado ao que se refere o
presente feito, o pleito não fora incluído nos pedidos finais.
Nos termos do artigo 319, IV, 322, 324 do Código de Processo
Civil, os pedido deverão ser formulados com suas especificações,
ser certos e determinados.
Pelo exposto determino à parte autora que regularize o vício acima
apontado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
Intime-se, na pessoa do procurador constituído nos autos.
Pimenta Bueno/RO, 30 de julho de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7003340-84.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA
Advogados do(a) AUTOR: AMANDA APARECIDA PAULA DE
CARVALHO FAGUNDES - RO0005701, JOAO PAULO FERRO
RODRIGUES - RO6060
RÉU: ADRIANA PORTILHO DE FREITAS LOPES SILVA
DECISÃO
A parte autora pleiteou a concessão de Justiça Gratuita.
Primeiramente, acerca do tema, a Constituição Federal, a qual
se sobrepõe às demais normas, no título dos direitos e deveres
individuais e coletivos, assim estabelece:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos;
[...]
Para a concessão da medida pleiteada se faz necessária a
comprovação da insuficiência alegada.
O Superior Tribunal de Justiça ressalta a relatividade da presunção
de pobreza, conferindo ao Juiz determinar a comprovação da
miserabilidade do requerente dos benefícios da justiça gratuita,
assim:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A revisão do
acórdão do Tribunal de origem sobre o indeferimento dos benefícios
da justiça gratuita encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ.
2. ‘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.’
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(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). 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 643.284/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
23/06/2015, DJe 29/06/2015).
O serviço judiciário tem um custo financeiro que deve ser suportado,
em primeiro lugar, pelos que dele se utilizam efetivamente. Essa
premissa decorre da própria organização do Estado brasileiro.
Compulsando os autos, verifica-se que não há elementos capazes
de determinar que os rendimentos da parte autora são de baixa
monta em relação às suas despesas ordinárias a ponto de impedir
o adimplemento inicial da despesa processual.
Pelo contrário, a própria requerente informa o valor que recebe a
título de benefício previdenciário, bem como constituiu advogado
particular, o que demonstra com clareza que a mesma tem
condições de suportar o pagamento das custas iniciais sem
prejuízo ao seu sustento.
O recolhimento da taxa judiciária deve seguir a diretriz maior da
capacidade contributiva, e esse exame deve ser implementado em
cada caso, à luz de elementos mínimos de informações a serem
prestadas pelo interessado, sob seu ônus, pena de subversão
das premissas republicanas que traçam o perfil do nosso Estado
Democrático de Direito.
Destaco que, diante do valor atribuído à causa, as custas
processuais serão fixadas no valor mínimo determinado por este
Tribunal.
Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e por
conseguinte a parte autora deverá recolher o pagamento das
custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Deverá a parte exequente, no mesmo prazo, recolher as custas
relativas à diligências online que serão realizadas com intuito de
localizar-se o endereço atualizado da executada, nos termos do
art. 17 da Lei n. 3.896/2016.
Pimenta Bueno/RO, 30 de julho de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7001069-05.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JAINE SOUSA E SILVA
Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA
UMEHARA - RO0004227
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Sentença:
Trata-se de ação previdenciária, envolvendo as partes acima
mencionadas.
Relatou a parte autora que auferiu benefício de auxílio doença de
23.09.2015 a 28.12.2017, sendo que ao requerer com novo pedido
administrativo, em 29.01.2018, sendo indeferido sob alegação de
inexistência de incapacidade ao trabalho em 06.03.2018.
Pleiteou a concessão do benefício de auxílio doença desde
28.12.2017.
Com a inicial juntou procuração e documentos.
Realizada a perícia médica, o laudo foi incluso ao ID 18917897,
ocasião em que a parte autora apresentou manifestação (ID
19135772).
O requerido apresentou contestação (ID 19486123) afirmando que
a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares
expressamente exigidos para a concessão do benefício ora
pleiteado.
Impugnação à contestação ao ID 19882248.
Os autos vieram conclusos.
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É a síntese necessária. Decido.
Versam os presentes autos sobre ação ordinária de concessão
de benefício previdenciário por invalidez envolvendo as partes
supramencionadas.
Não há preliminares ou questões pendentes.
Passo a decidir quanto ao mérito.
Para a concessão do benefício pretendido faz-se necessário o
preenchimento de alguns requisitos legais.
Antes de analisar a questão relativa às condições de saúde da
parte requerente, cumpre destacar que a qualidade de segurada
restou devidamente comprovado por meio do extrato previdenciário
incluso ao ID 16805178.
Portanto, no caso dos autos, faz-se necessária apenas a
comprovação da incapacidade para o trabalho, a qual deve ser
total e permanente, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, sem
possibilidade de reabilitação, para o caso de aposentadoria por
invalidez.
No caso dos autos, o laudo da perícia judicial ID 18917897 é
favorável ao pleito inicial.
A médica perita informou em seu laudo que a autora encontra-se
totalmente incapaz, porém temporariamente.
3. A doença ou lesão de que o(a) periciando(a) é portador(a) o(a)
torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?
Sim.
4. A doença ou lesão de que o(a) periciando(a) é portador(a)
acarreta limitações para o trabalho, considerando as peculiaridades
bio-psico-sociais (sexo, idade, grau de instrução, natureza da
doença, tipo de atividade laboral, etc)?
Sim.
5. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), a incapacita é:
Temporária e total.
6. Se respondido que a incapacidade é temporária, qual previsão
(prazo) que o (a) periciado (a) necessita para recuperar-se.
Até 31/07/2018. A partir desta data APTA para reiniciar suas
atividades laborais.
Portanto, embora constatada a incapacidade, esta foi qualificada
como temporária, o que torna impossível a concessão da
aposentadoria por invalidez.
As provas carreadas aos autos somente foram capazes de
convencer de que a parte autora está inválida temporariamente,
concluindo pela necessidade do recebimento do auxílio-doença,
devendo se submeter a tratamento para seu restabelecimento
ou reabilitação em outra atividade laborativa, de acordo com o
programa regulado pelo INSS.
Referido benefício previdenciário está assim definido na Lei nº
8.213/1991:
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.
Assim, no caso dos autos, resta improcedente o pedido de
aposentadoria por invalidez, visto que a prova pericial é contundente
em afirmar que, embora a incapacidade seja absoluta, é suscetível
de tratamento.
É esse o entendimento jurisprudencial:
Sentença concessiva de auxílio-doença Transtorno depressivo
recorrente e síndrome do pânico Laudo pericial dando conta
da incapacidade total a temporária da obreira Nexo causal
comprovado Direito ao benefício corretamente reconhecido.
Aposentadoria por invalidez Descabimento Extensão da patologia
e condições subjetivas que não autorizam a aposentação.
Termo inicial do benefício a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença concedido administrativamente. Juros moratórios
e correção monetária Incidência da Lei nº 11.960/09, a partir
da sua vigência. Recurso oficial e apelação obreira providos
em parte (TJ-SP - APL: 00178064920098260320 SP 001780649.2009.8.26.0320, Relator: Afonso Celso da Silva, Data de
Julgamento: 30/07/2013, 17ª Câmara de Direito Público, Data de
Publicação: 01/08/2013).
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Assim, a procedência do pedido inicial para concessão de
auxílio-doença por invalidez é medida que se impõe.
Considerando que a médica perita informou que o autor encontrase incapaz desde 2015, o benefício deve ser concedido desde a
cessação administrativa, em 28.12.2017 (ID 16805178, pág. 1).
Ademais, considerando que a perita informou que o prazo
provável para que ocorra a recuperação do requerente será
em 31.07.2018, desde já determino que após a data referida,
a requerente seja submetida à perícia no âmbito administrativo,
devendo permanecer o benefício até perdurar a incapacidade.
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido inicial da ação movida por JAINE SOUSA E SILVA em
face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos
do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e CONDENO
o requerido a implementar em favor do autor o benefício de
AUXÍLIO DOENÇA, retroativo à data da cessação do benefício
administrativo, ocorrido aos 28.12.2017, conforme pleiteado na
inicial, no valor do salário de benefício, inclusive o 13º salário,
incidindo, com relação às parcelas retroativas devidas, que
deverão ser pagas de uma única vez e corrigidas pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme
determinação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 4357 e acrescidas de juros legais à razão de 0,5% (meio
por cento) ao mês a contar da citação, nos termos da Lei nº
11.960/2009.
Por considerar presentes os requisitos legais, em especial a
plausibilidade do direito invocado, nos termos da fundamentação
supra e pelo risco de dano irreparável à parte autora, a qual
necessita do benefício para assegurar sua sobrevivência em
condições dignas, concedo a antecipação de tutela de urgência
e determino que a parte ré implemente o benefício em favor da
parte autora, no prazo de 30 dias e comprovar que implementou
o beneficio.
A parte autora deve ser submetida periodicamente à perícia
médica no âmbito administrativo, de acordo com os critérios do
requerido, para avaliar se ainda persiste a incapacidade, sendo
que a próxima perícia administrativa deverá ocorrer após o dia
31.07.2018
Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre a soma de doze parcelas do benefício
concedido, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Requisite-se os honorários periciais, nos termos da Portaria n.
04/2018, publicada no Diário da Justiça n. 095 de 23.05.2018.
Desnecessário o reexame necessário em razão do valor da
causa.
Caso haja recurso, considerando o disposto no art. 1.010
do Código de Processo Civil, caso haja recurso, visando a
celeridade processual, determino a imediata intimação da parte
contrária para as contrarrazões e, em seguida, remetam-se os
autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Transitada em julgado, independentemente de nova intimação,
deve a parte autora propor cumprimento de sentença, sob pena
de arquivamento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Sentença SERVINDO COMO OFÍCIO
Destinatário: APSADJ/GEXRO.
Determinação: Comprovar a implantação do benefício de auxílio
doença em favor de JAINE SOUSA E SILVA.
Prazo: 30 dias.
Penalidade: Multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de
R$ 5.000,00.
Anexos: Documentos necessários.
Pimenta Bueno/RO, 30 de julho de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002849-77.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RUI MARTINS DUTRA
Advogado do(a) AUTOR: ROGERIA VIEIRA REIS - RO8436
RÉU: JACINTO BRAUM
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
Trata-se de ação de obrigação de fazer envolvendo as partes
acima indicadas.
A parte autora foi intimada a emendar a inicial, no prazo de 15
dias, sob pena de indeferimento (ID 19408629), no entanto, deixou
escoar o prazo legal sem qualquer manifestação (certidão ao ID
20083235).
Diante do exposto e nos termos dos artigos 321, parágrafo único,
e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A
INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, ordenando, pois, o seu
arquivamento.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Pimenta Bueno/RO, 30 de julho de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002961-46.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: TAVIO GOMES CAULA
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO FUZARI BORGES - RO0005091
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DECISÃO
Mantenho o entendimento já expressado nos autos, acrescentando
que a ordem tem como intuito resguardar o ente público ora
requerido e evitar prejuízo ao erário, considerando que a aceitação
de requerimento administrativo datado há cerca de um ano e
meio antes da distribuição do feito seria uma afronta ao direito
do requerido em analisar o pleito administrativamente, o que é
menos danoso, diante da possibilidade de fixação de honorários
sucumbenciais, em caso de procedência do pleito autoral.
Ademais, as ementas mencionadas pelo autor foram elaboradas
por Tribunal diverso do que está vinculada esta unidade.
Assim, oportunizo por mais uma vez o prazo de quinze dias para
que a parte cumpra a determinação de ID 19608223.
Pimenta Bueno/RO, 30 de julho de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7001723-89.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROSINHA AMADA NOGUEIRA
Advogados do(a) AUTOR: SONIA MARIA ANTONIO DE ALMEIDA
NEGRI - RO0002029, ROGERIA VIEIRA REIS - RO8436
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
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Decisão
Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário
envolvendo as partes acima indicadas.
Os autos vieram conclusos. Passo ao saneamento.
Não há preliminares ou questões processuais pendentes. Dou o
feito por saneado.
Como ponto controvertido da lide, fixo: a qualidade de segurado
especial.
Assim, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, defiro
o pedido de prova testemunhal formulado pela parte requerente.
Portanto, desde logo, designo audiência de instrução e julgamento
para o dia 6 de Setembro de 2018, às 08h30, a realizar-se na Sala
de Audiências da 1ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno-RO,
no seguinte endereço: Fórum Min. Hermes Lima, Rua Cassimiro de
Abreu, n. 237, Centro, Pimenta Bueno-RO.
Nos termos do parágrafo 4º do artigo 357 do CPC, concedo o prazo
comum entre as partes de 15 dias, para apresentarem o rol de
testemunhas, sendo que, na forma do artigo 455 do CPC, cabe
ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele
arroladas do dia, hora e local da audiência designada, dispensandose a intimação pelo Juízo.
Intimem-se.
Pimenta Bueno/RO, 30 de julho de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7001686-62.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SIONE MARCOS SANTANA
Advogados do(a) AUTOR: CRISDAINE MICAELI SILVA
FAVALESSA - RO0005360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE
SOUZA - RO0006862
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
Trata-se de ação previdenciária envolvendo as partes acima
indicadas.
Em petição de ID 20033897 o requerido apresenta proposta de
acordo, sendo que o requerente concorda com os termos do acordo
(ID 20087390), pleiteando sua homologação.
É o relatório. Decido.
Diante da capacidade das partes e licitude do objeto, HOMOLOGO a
proposta de acordo cujo teor consta na petição de ID 20033987,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no
artigo 487, III do Código de Processo Civil.
Sem custas, face o acordo.
Honorários sucumbenciais conforme acordo.
Requisite-se os honorários periciais, nos termos da Portaria n.
04/2018, publicada no Diário da Justiça n. 095 de 23.05.2018.
Transitado em julgado, determino a modificação da classe
processual e expedição de Requisição de Pequeno Valor.
Após a expedição da Requisição de Pagamento, intimem-se
as partes sobre o inteiro teor da mesma, conforme artigo 10 da
Resolução n. 168, de 5/12/2011, do Conselho da Justiça Federal.
Com o depósito do valor devido, expeça-se alvará em favor da
credora e/ou seu patrono para levantamento do valor depositado,
devendo a parte exequente comprová-lo em juízo em 5 dias.
Após conclusos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Pimenta Bueno/RO, 30 de julho de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7004121-77.2016.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA ELIZIA MACEDO
Advogados do(a) AUTOR: ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE
SOUZA - RO0006862, CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALESSA
- RO0005360
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
MARIA ELIZIA MACEDO ação em face do INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL-INSS, pretendendo a concessão de
aposentadoria por invalidez, aduzindo, em apertada síntese, ser
inválida para o trabalho em decorrência de enfermidade.
Com a inicial, apresentou procuração e documentos aos ID
6009148 e seguintes.
Pela decisão de ID 6086665, foi indeferido o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela.
O laudo pericial foi juntado aos autos ao ID 7278397.
Citado, o requerido apresentou manifestação alegando falta de
prévio requerimento administrativo (ID 8566075).
O autor impugnou a contestação ao ID 8728775.
Fora proferida sentença nos autos (ID 10348520), após recurso de
apelação foi proferido Acórdão (ID 17576701) anulando a sentença
e retornando os autos.
É a síntese necessária. Decido.
Versam os presentes autos sobre ação ordinária de concessão
de benefício previdenciário por invalidez envolvendo as partes
supramencionadas.
Requerimento administrativo juntado ao ID 18312445.
Não há outras preliminares ou outras questões pendentes. Passo a
decidir quanto ao mérito.
Versam os presentes autos sobre ação ordinária de concessão
de aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada,
envolvendo as partes supramencionadas.
Para a concessão do benefício pretendido faz-se necessário o
preenchimento dos requisitos legais.
Antes de analisar a questão relativa a incapacidade, destaca-se que
sua qualidade de segurado não está em discussão, pois, conforme
documentos carreados aos autos (ID 6009151), até 30/11/2016, a
autora estava recebendo auxílio-doença.
Ademais, o requerido, sobre a qualidade de segurado da parte
requerente, não questionou em sua contestação.
No entanto, também é necessária a comprovação da incapacidade
para o trabalho, a qual deve ser total e permanente, nos termos do
art. 42 da Lei 8.213/91, sem possibilidade de reabilitação.
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
nesta condição.
No caso dos autos, conclui o perito em seu laudo (ID 7278397):
Trata-se de espondilodiscopatia degenerativa da coluna lombar
com abaulamentos discais nos níveis L3-L4, L4-L5 e L5-S1
com compressão radicular nas raízes L4 e L5 associado a
tendinite crônica do ombro esquerdo, artrose das interfalangeanas
das mãos, hipotireoidismo, depressão, diabetes, glaucoma,
hipertensão arterial sistêmica e obesidade mórbida. Ao exame
físico diminuição dos movimentos habituais da coluna lombar
com aumento do tônus muscular paravertebral, dor à palpação
dos processos espinhosos e lombociatalgia à esquerda. O quadro
clínico e exames complementares demonstram associação
de patologias altamente incapacitantes e sem prognóstico de
cura para a vida laborativa. Incapaz total e definitivamente. Não
necessita do auxílio de terceiros e não é incapaz para a vida civil
independente.
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2 - O(a) periciado(a) é portador de alguma doença/trauma/
deficiência? Desde quando?
Sim. Desde 2004 .
3 - Classificação da doença/trauma/deficiência quando a: leve/
moderada/grave, evolutiva/estabilizada, traumática degenerativa e
reversível/irreversível .
Grave, evolutiva, degenerativa e irreversível .
4 - É possível determinar a data do início da incapacidade? Desde
quando?
Sim. Desde 2005.
5 - Qual é o tipo de incapacidade?
Totalmente incapaz, permanentemente .
6 - Tal doença/trauma/deficiência torna o periciado totalmente
incapaz para o trabalho e, ainda, insusceptível de reabilitação?
Sim .
7 - Qual o tipo de atividade laboral o periciado não pode atualmente
exercer?
Não pode exercer nenhuma atividade laboral definitivamente.
8- Se passível de recuperação, o periciado poderá exercer a
atividade laboral habitual?
Não se aplica .
9- Se passível de recuperação, qual o prazo provável para que
ocorra?
Não haverá recuperação.
Conclui-se, portanto, que a autora não pode exercer qualquer
atividade laboral.
Assim, a procedência dos pedidos iniciais a fim de ser concedida à
parte autora aposentadoria por invalidez é medida que se impõe,
com a condenação do requerido à implementação do benefício
de aposentadoria, retroativamente, a partir da data da cessação
do benefício de auxílio-doença no âmbito administrativo, ou seja,
30/11/2016 (ID Num. 6009151 - Pág. 2).
Não há que se falar em concessão do benefício desde 2007, tendo
em vista que o requerido vinha concedendo ao autor o benefício
que havia sido por ele pleiteado, qual seja de Auxílio-doença.
Ademais, o autor se conformou com a decisão, tanto que somente
ajuizou a ação em 2016, após a cessação do benefício no âmbito
administrativo.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação
movida por MARIA ELIZIA MACEDO em face do INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, nos termos do art. 487,
I do Código de Processo Civil e CONDENO o requerido a
implementar em favor da parte autora o benefício de aposentadoria
por invalidez, retroativamente a data de 30/11/2016, no valor do
salário de benefício, inclusive o 13º salário, devendo ser abatidos
valores recebido a título de auxílio-doença durante este lapso
temporal, incidindo, com relação às parcelas retroativas devidas,
que deverão ser pagas de uma única vez e corrigidas pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme
determinação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI
4357 e acrescidas de juros legais à razão de 0,5% (meio por cento)
ao mês a contar da citação, nos termos da Lei nº 11.960/2009.
Por considerar presentes os requisitos legais, em especial pela
documentação juntada e a plausibilidade do direito invocado, nos
termos da fundamentação supra e pelo risco de dano irreparável
à parte autora, a qual necessita do benefício para assegurar
sua sobrevivência em condições dignas, concedo a antecipação
de tutela de evidência e determino que a parte ré implemente o
benefício em favor da parte autora, no prazo de 30 dias e comprovar
que implementou o beneficio.
Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, até a sentença.
Sem custas.
Desnecessário o reexame necessário em razão do valor da causa.
Caso haja recurso, considerando o disposto no art. 1.010 do
Código de Processo Civil, caso haja recurso, visando a celeridade
processual, determino a imediata intimação da parte contrária para
as contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
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Transitada em julgado, independentemente de nova intimação,
deve a parte autora propor cumprimento de sentença, sob pena de
arquivamento.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pimenta Bueno/RO, 30 de julho de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002164-07.2017.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: RUBENS DEMARCHI - RO0002127
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Sentença
Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, envolvendo
as partes acima mencionadas.
Foram expedidas requisições de pagamento ao ID 18732595 e
Alvarás Judiciais aos ID’s 19480980 e 19531057.
Decorreu o prazo sem apresentação de comprovação do
levantamento dos alvarás judiciais.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório necessário. Decido.
Considerando a informação do pagamento do débito, dá-se por
satisfeito o crédito.
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do
Código de Processo Civil, julgo extinto o cumprimento de sentença.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno/RO, 30 de julho de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7004524-46.2016.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ADILA PENTEADO
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS OLIVEIRA SPADONI RO000607A
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Sentença
Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, envolvendo
as partes acima mencionadas.
Foram expedidas requisições de pagamento (ID 18100234) e
alvarás judiciais aos ID’s 19480434 e 19530921.
A parte autora deixou decorrer o prazo sem comprovar o
levantamento dos alvarás (ID 20114286).
É o relatório necessário. Decido.
Considerando a informação do pagamento do débito, dá-se por
satisfeito o crédito.
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do
Código de Processo Civil, julgo extinto o cumprimento de sentença.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno/RO, 30 de julho de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7003971-62.2017.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: NILTE WEBER HERMES
Advogado do(a) EXEQUENTE: RUBENS DEMARCHI - RO0002127
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Sentença
Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, envolvendo
as partes acima mencionadas.
Foram expedidas requisições de pagamento ao ID 18068086 e
Alvarás Judiciais aos ID’s 19514951 e 19517293.
Decorreu o prazo sem o autor comprovar o levantamento dos
alvarás.
É o relatório necessário. Decido.
Considerando a informação do pagamento do débito, dá-se por
satisfeito o crédito.
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do
Código de Processo Civil, julgo extinto o cumprimento de sentença.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno/RO, 30 de julho de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7005299-27.2017.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELAINE ONOFRE JACINTO
Advogados do(a) AUTOR: MILTON RICARDO FERRETTO RO000571A, JANIO TEODORO VILELA - RO6051
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
ELAINE ONOFRE JACINTO ajuizou a presente ação em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, pretendendo
o recebimento do benefício continuado de Amparo Social, previsto
no artigo 20, da Lei 8.742/93.
Aduz que é portadora de doença oligofrenia grave, permanente,
com diminuição da capacidade intelectual e cognitiva, tornando se
dependente de outras pessoas para exercer qualquer atividade
e protocolou pedido de Amparo Social ao Portador de Deficiência,
o qual foi indeferido tendo em vista que a perícia médica constatou
que a não atende ao critério de deficiência para acesso ao BPC_
LOAS.
Pleiteou a concessão de tutela de urgência e ao final a confirmação.
Com a inicial, juntou procuração e documentos (ID 14558173 e
seguintes).
Em decisão de ID 14777338, foi indeferido o pedido de tutela de
urgência e determinado a realização de perícia médica e social.
Os laudos foram juntados ao ID 15801731 e 16293068.
Seguiu com a contestação do requerido (ID 16348478) e
complementação ao laudo médico (ID 19312554).
É a síntese necessária. Decido.
Versam os presentes autos sobre ação ordinária de concessão
de beneficio assistencial LOAS, envolvendo as partes
supramencionadas.
Não há preliminares ou questões pendentes. Passo a decidir
quanto ao mérito.

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

702

Para a concessão do benefício pretendido faz-se necessário o
preenchimento dos requisitos legais.
O benefício da prestação continuada foi instituído pela
Constituição Federal, em seu artigo 203 regulamentado pela Lei
nº 8.742/93, e tem como destinatários o portador de deficiência
física e o idoso que comprovem não ter meios próprios de
subsistência.
Para fazer jus ao benefício, o portador de deficiência deve
comprovar a doença incapacitante e demonstrar a hipossuficiência
financeira não apenas sua, mas também do núcleo familiar, nos
exatos termos do art. 203, V da Carta Magna:
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
social, e tem por objetivos:
(...)V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, conforme dispuser a lei.
Regulamentando a matéria, a Lei nº 8.742/93, disciplinou, em
seu artigo 20:
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um
salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com
65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta
pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na
ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados,
desde que vivam sob o mesmo teto
§ 2 Para efeito de concessão do benefício de prestação
continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 3 Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa
com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita
seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.
No caso em exame, o requisito da renda per capita familiar para
obtenção do benefício encontra-se suficientemente comprovado,
através da perícia social de ID 15801731.
Entretanto, quanto a deficiência, não restou configurado pelo
laudo médico carreado o ID 16293068, complementado ao ID
19312554, a qual informa:
Entendo a mesma ser possuidora de exercer outras atividades
condizentes com sua escolaridade (ensino fundamental
incompleto) e conforme informações da própria pericianda
a mesma nunca exerceu nenhuma outra profissão além das
atividades domésticas, e certamente teria condições de exercício
laboral de atividades similares, como serviços gerais, etc.
Portanto, não comprovou a primeira condição cumulativa, qual
seja, a deficiência, posto que pode exercer atividades laborais.
Portanto, a improcedência do pedido inicial é medida que se
impõe, posto que, embora a parte requerente tenha comprovado
ter renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo, não
demonstrou possuir deficiência.
Pelo exposto, julgo improcedente o pedido inicial e, por
consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, caput e §2º, do
Código de Processo Civil, observando, entretanto, o parágrafo
2º e 3º do artigo 98 do mesmo Códex.
Requisite-se os honorários periciais, nos termos da Portaria n.
04/2018, publicada no Diário da Justiça n. 095 de 23.05.2018
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Caso haja recurso, considerando o disposto no art. 1.010 do
Código de Processo Civil, caso haja recurso, visando a celeridade
processual, determino a imediata intimação da parte contrária
para as contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao
Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, com as cautelas de praxe, arquive-se.
Pimenta Bueno/RO, 30 de julho de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7003082-74.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE CARLOS DE ASSIS
Advogado do(a) AUTOR: ROGERIA VIEIRA REIS - RO8436
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Recebo a emenda à inicial.
Em sua inicial a parte autora pleiteia tutela de urgência
para determinar ao requerido a implantação do benefício de
aposentadoria por idade, no curso do processo, pois afirma
preencher os requisitos necessários a sua concessão.
Constata-se no documento de ID 20010344 que o pedido
administrativo, foi indeferido por “não ter sido comprovado o
efetivo exercício da atividade rural”, assim, tendo o requerente
ajuizado a presente com o fito de comprovar o atendimento a
tal condição, em análise de cognição sumária, os documentos
apresentados não são suficientes a formação do convencimento
do juízo.
Ademais, o deferimento da tutela de urgência, em caso de
improcedência do pleito exordial, pode causar ao requerido, que
é ente público, situação irreversível, uma vez que a recuperação
de valores porventura adiantados à parte autora se tornaria muito
difícil, ou mesmo impossível.
Assim, apesar da documentação apresentada, o pleito da parte
autora enseja providência de difícil reversão, o que encontra
óbice no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, que assim
dispõe:
Art. 300. [...]
§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.
Diante do exposto, indefiro, por ora, a concessão da tutela de
urgência, ressalvado a análise da mesma em momento posterior,
caso venham a ser carreadas novas provas aos autos que possam
subsidiar tal pedido.
Cite-se e intime-se, nos termos do artigo 19 da Resolução Nº 185,
do Conselho Nacional De Justiça (CNJ), de 18/12/2013.
Consigno que, não sendo contestada a ação no prazo legal,
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formulados pela
parte autora (CPC, art. 344).
Advirto o requerido que, na contestação, deverá especificar a
provas que pretende produzir, sob pena de preclusão.
Com a apresentação da contestação ao requerente para, caso
queira, apresente impugnação.
Após, tornem os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Pimenta Bueno/RO, 30 de julho de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno
1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000
Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002921-64.2018.8.22.0009
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE:
BRADESCO
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - SP0107414-A
REQUERIDO: J. GONZAGA DOS SANTOS EIRELI - ME
Advogado do(a) REQUERIDO:
Decisão SERVINDO COMO MANDADO CUMPRIMENTO DE
LIMINAR DE BUSCA, APREENSÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Trata-se de ação de busca e apreensão envolvendo as partes
supramencionadas.
Recebo a inicial, considerando a comprovação da mora ao
ID 19910525.
Uma vez que estão presentes os pressupostos atinentes a
concessão desta espécie de busca e apreensão (Dec. Lei nº
911/69), ou seja, a contratação sob o regime da alienação
fiduciária e constituição em mora do devedor, defiro a liminar de
busca e apreensão, devendo ser expedido o competente mandado,
consignando-se que o depósito deverá ser feito em mãos da parte
autora.
O encargo de depositária fiel do bem recairá sobre uma das
pessoas indicadas pelo requerente, em relação à qual deverá ser
lavrado termo de compromisso.
Cite-se e intime-se o requerido para, querendo, em 15 (quinze)
dias, ofereça contestação, e, dentro dos 5 (cinco) dias seguintes
ao da execução da liminar, pague a integralidade da dívida
pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus
da propriedade fiduciária (Dec-lei 911/69, paragrafo 2º do artigo 3º,
alterados pela Lei 10.931/04).
Desde já autorizo reforço policial para cumprimento da diligência
caso julgue necessário o Sr. Oficial de Justiça, ocasião em que
deverá comunicar tal necessidade ao Cartório, a fim de que seja
expedido ofício à autoridade policial.
Expeça-se o necessário.
Cite-se e intime-se.
OBS: Para acessar o teor da petição inicial, a parte deverá acessar
o seguinte endereço do sítio eletrônico do PJE: http://www.tjro.
jus.br/inicio-pje, clicando em Consulta Processual 1º Grau, ou no
endereço
http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam,
devendo informar o número do processo, clicar em pesquisa, clicar
no ícone “ Ver Detalhes”. Sendo que, em caso de dúvida quanto ao
acesso, a parte poderá se dirigir diretamente ao Cartório da 1ª Vara
Cível de Pimenta Bueno.
Decisão servindo como mandado de busca, apreensão, citação e
intimação:
Nome: J. GONZAGA DOS SANTOS EIRELI - ME, por seu
representante legal
Endereço: Rua Alcida Ribeiro de Souza, 90, Pioneiros, Pimenta
Bueno-RO
Bem a ser apreendido: MARCA: VOLKSWAGEN; MODELO:
NOVA SAVEIRO CE CROSS; CHASSI: 9BWLB45U2EP054155;
COR: PRETA; ANO: 2013/2014; PLACA: OXL-9270; RENAVAN:
593112920
Valor da Causa: R$ 8.507,02
Pimenta Bueno/RO, 30 de julho de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002303-56.2017.8.22.0009
Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
AUTOR: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA,
MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE DO OESTE - RO
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: ANDRE CRISTIANO LOPES THOMAZIN MISTURINI, GEIR
FERREIRA PAIVA
Advogado do(a) RÉU: SEBASTIAO CANDIDO NETO - RO0001826
Advogados do(a) RÉU: AECIO DE CASTRO BARBOSA RO0004510, LARISSA SILVA STEDILE - RO8579
Decisão
Assiste razão ao Ministério Público.
Aguarde-se o retorno da Carta Precatória expedida ao ID
17546220, após, abra-se vistas às partes para que apresentem
suas alegações finais, com prazo sucessivo, inclusive ao Município
de São Felipe do Oeste, dado ter manifestado interesse no feito.
Após, conclusos para julgamento.
Pimenta Bueno/RO, 30 de julho de 2018.
Wilson Soares Gama
Juiz de Direito
1º Cartório Cível
CARTÓRIO DA 1ª VARA 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.: 0003512-53.2015.8.22.0009
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Requerido:Loteamento Nova Esperança Ltda, Fabiano Pereira de
Jesus, Ilete Ferreira Nunes de Jesus, Ananias Pereira de Jesus,
Elza Egri de Jesus, Município de Pimenta Bueno- Ro / Prefeitura
Municipal da Cidade de Pimenta Bueno-ro
Advogado:Eric Júlio dos Santos Tiné (OAB/RO 2507)
Despacho:
Defiro os pedidos de fls. 2585.Expeça-se o necessário.Pimenta
Bueno-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Valdirene Alves da
Fonseca Clementele Juíza de Direito
Proc.: 0003512-53.2015.8.22.0009
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Requerido:Loteamento Nova Esperança Ltda, Fabiano Pereira de
Jesus, Ilete Ferreira Nunes de Jesus, Ananias Pereira de Jesus,
Elza Egri de Jesus, Município de Pimenta Bueno- Ro / Prefeitura
Municipal da Cidade de Pimenta Bueno-ro
Advogado:Eric Júlio dos Santos Tiné (OAB/RO 2507)
Fica a parte Requerida, por seus procuradores, Intimada, acerca
da expedição do Alvará Judicial, bem como, comprovar seu
levantamento.
Proc.: 0003683-83.2010.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Quantum Fomento Mercantil Ltda
Advogado:José Ângelo de Almeida (RO 309), Daniele Pontes
Almeida (OAB/RO 2567), Sebastião Cândido Neto (RO 1826),
Miguel Antonio Paes de Barros (RO 301), Rosimeiry Maria de Lima
(RO 1234)
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Executado:Auto Torno e Mecânica Paulista Ltda, Valdemir
Munhoz Herrero
Decisão:
DECISÃODefiro o pedido de fls. 178 e nomeio como leiloeira a
Sra. Evanilde Aquino Pimentel. Determino a alienação em hasta
pública nos termo do Provimento Conjunto nº 005/2017. Conste
no edital que o valor da taxa a ser utilizada é de 10%, quando a
hasta for de bem móvel e 6%, quando se tratar de bem imóvel,
ambas sobre o valor da arrematação, ficando a empresa com
a incumbência de realizar todas as tarefas que antecedem a
solenidade, bem como a própria hasta pública e, os honorários
da leiloeira serão adimplidos pelo arrematante.Outrossim, caso o
executado resolva adimplir a dívida diretamente com o exequente,
mesmo depois de iniciado o procedimento para a realização dos
leilões, caberá a parte exequente exigir da parte executada um
acréscimo de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do
débito, para o pagamento dos honorários da leiloeira. Intime-se
a leiloeira oficial, preferencialmente por e-mail, para que proceda
a designação das datas e demais procedimentos necessários
à venda judicial dos bens penhorados. Conste no edital o
determinado no artigo 8º do Provimento Conjunto nº 005/2017,
abaixo:Art. 8º Compete ao ofício judicial publicar o edital no Diário
da Justiça Eletrônico (DJE) e disponibilizar no site do TJRO.§ 1º
O edital conterá:I – a descrição do bem penhorado, com suas
características e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas
divisas, com remissão à matrícula e aos registros;II – o valor
pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá
ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a
comissão do leiloeiro designado;III – o lugar onde estiverem os
móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos
ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram
penhorados;IV – o sítio, na rede mundial de computadores, e
o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de
modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia
e a hora de sua realização;V – menção da existência de ônus,
recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados.§
2° No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em
bolsa, constará do edital o valor da última cotação.§ 3º O leiloeiro
público providenciará a publicação do edital na rede mundial de
computadores e/ou em qualquer outro meio de comunicação.Fixo
como preço mínimo o equivalente a 80% do valor da avaliação
para arrematação em 2ª praça.Com a apresentação de data
para as vendas, intimem-se as partes.Cumpra-se. Expeça-se o
necessário.Pimenta Bueno-RO, segunda-feira, 30 de julho de
2018.Valdirene Alves da Fonseca Clementele Juíza de Direito
Proc.: 0002157-42.2014.8.22.0009
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Espólio de Manoel Franco da Rocha
Advogado:Antônio Franco da Rocha (OAB/MS 1100)
Requerido:Joaquim Pimenta Jacob
Advogado:Newton Schramm de Souza (RO 2947), Antônio
Eduardo Schramm de Souza (RO 4001), Amanda Iara Tachini de
Almeida (OAB/RO 3146), Vera Lúcia Paixão (OAB/RO 206)
Despacho:
Altere-se a classe processual.Notifique-se pessoalmente a
inventariante ao pagamento das custas processuais, sob pena
de protesto e inscrição em dívida ativa. Pimenta Bueno-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Valdirene Alves da Fonseca
Clementele Juíza de Direito
Proc.: 0003277-23.2014.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco Bradesco S/a
Advogado:Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937)
Executado:Elias P. Damaceno Me, Espólio de Elias Pereira
Damaceno
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Decisão:
Considerando a ausência de manifestação, determino o
arquivamento provisório do feito por 3 anos, na forma do art. 921,
§2º do CPC.Pimenta Bueno-RO, segunda-feira, 30 de julho de
2018.Valdirene Alves da Fonseca Clementele Juíza de Direito
Proc.: 0003279-90.2014.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco Bradesco S A
Advogado:Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937)
Executado:Rossi & Ramos Farmacia Ltda Me, Mário dos Santos
Ramos
Decisão:
Considerando a ausência de manifestação, determino o
arquivamento provisório do feito por 3 anos, na forma do art. 921,
§2º do CPC.Pimenta Bueno-RO, segunda-feira, 30 de julho de
2018.Valdirene Alves da Fonseca Clementele Juíza de Direito
Proc.: 0007691-54.2015.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Itapeva Vii Multicarteira Fundo de Investimento Em
Direitos CreditÓrios NÃo Padronizados
Advogado:Ricardo Alexandre Peresi (OAB/SP 235156), Cristiane
Belinati Garcia Lopes (PR 19937), Edson MÁrcio AraÚjo (OAB/RO
7416)
Requerido:Marcos Inácio de Oliveira
Despacho:
Indefiro o pedido de suspensão, posto que o devedor não fora
citado.Cumpra-se a decisão de fls. 153.Pimenta Bueno-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Valdirene Alves da Fonseca
Clementele Juíza de Direito
Proc.: 0013464-37.2007.8.22.0009
Ação:Cumprimento de Sentença
Autor:S. S. de M. S.
Advogado:Noel Nunes de Andrade (RO 1586), Priscila Moraes
Borges (RO 6.263), Jonatas da Silva Alves (OAB/RO 6882),
Maganna Machado Abrantes (OAB/RO 8846)
Requerido:R. da S. R.
Advogado:Rosane Corina Odisio do Santos. (RO 1468)
Despacho:
Considerando a inércia da parte autora, arquivem-se os autos.
Antes, porém, certifique-se há custas pendentes de pagamento.
Pimenta Bueno-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Valdirene
Alves da Fonseca Clementele Juíza de Direito
Proc.: 0033185-04.2009.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Microbrás Comércio de Produtos de Informática Ltda
Advogado:Rosimeiry Maria de Lima (RO 1234), Jose Angelo de
Almeida (RO 309), Daniele Pontes Almeida (OAB/RO 2567),
Miguel Antonio Paes de Barros (RO 301), Sebastião Cândido Neto
(RO 1826), Maria Beatriz Imthon (OAB/RO 625)
Executado:Inslan Lara de Melo
Despacho:
Intime-se o autor a dar andamento ao feito.Caso não haja
manifestação, determino o arquivamento provisório do feito por
3 anos, na forma do art. 921, §2º do CPC.Pimenta Bueno-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Valdirene Alves da Fonseca
Clementele Juíza de Direito
Proc.: 0003044-31.2011.8.22.0009
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Raimundo Donato da Costa
Advogado:Pedro Luiz Lepri Junior (PR 55483), Nelson Vieira da
Rocha Júnior (OAB/RO 3765), Carlos Alberto Vieira da Rocha
(OAB/MT 11.101), Murillo Espinola de Oliveira Lima (MT 3127-A)
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Requerido:Hsbc Bank Brasil S/aAdvogado:Anna Luíza Soares Diniz dos Santos (5.841 OAB/RO),
Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/PR 54.881), Edson
Antonio Sousa Pinto (RO 4643), Walter Gustavo da Silva Lemos
(OAB/RO 655A), Pâmela Glaciele Vieira (RO 5353)
Despacho:
Observa-se que o perito já fora intimado diversas vezes e não
atendeu a intimação.O art. 468 do CPC versa:Art. 468. O perito
pode ser substituído quando:I - faltar-lhe conhecimento técnico
ou científico;II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo
no prazo que lhe foi assinado.§ 1º No caso previsto no inciso II, o
juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva,
podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o
valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no
processo.Considerando a inércia do perito em apresentar o laudo
pericial ou justificar a impossibilidade de apresenta-lo, determino
nova intimação para que o apresente no prazo de 5 dias, sob
pena de multa que fixo no valor de R$1.000,00 para o caso
de descumprimento e comunicação ao Conselho Regional de
Economia.Intime-se. Expeça-se o necessário.Pimenta Bueno-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Valdirene Alves da Fonseca
Clementele Juíza de Direito
Proc.: 0003107-22.2012.8.22.0009
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Edilson de Oliveira
Advogado:Noel Nunes de Andrade (RO 1586), Eder Timótio
Pereira Bastos (RO 2930), Joelma Antonia Ribeiro de Castro (
7052)
Requerido:Felipe Ribeiro Justo
Advogado:Ana Paula Gomes da Silva Lima (RO 3596)
Despacho:
Intime-se por Oficial de Justiça, identificando-se e qualificando
o responsável pelo cumprimento da ordem, advertindo-o de que
o descumprimento poderá caracterizar crime de desobediência,
sem prejuízo de outras medidas.Pimenta Bueno-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
Proc.: 0004450-19.2013.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Rodolfo & Marques Ltda
Advogado:Fernando da Silva Azevedo (RO 1293.)
Executado:Charlei Furlan Baia
Decisão:
Intime-se o autor a dar andamento ao feito.Caso não haja
manifestação, determino o arquivamento provisório do feito por
5 anos, na forma do art. 921, §2º do CPC.Pimenta Bueno-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Valdirene Alves da Fonseca
Clementele Juíza de Direito
Proc.: 0004799-22.2013.8.22.0009
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Rodrigo Alves da Silva
Advogado:Fabiana Ribeiro Gonçalves (OAB/RO 2800), Wilson
Nogueira Júnior (OAB/RO 2917)
Requerido:João Cecilio da Silva
Advogado:Crisdaine Micaeli Silva Favalessa (RO 5360),
Alexsandro Klingelfus (RO 2395), Lauro Paulo Klingelfus (RO
1951), Lauro Paulo Klingelfus Junior (RO 2389)
Sentença:
Incluam-se os herdeiros e viúva no polo passivo em substituição
ao Sr. João Cecílio da Silva, bem como como intime-os por seu
patrono Dr. Daniel de Brito Ribeiro, a carrear aos autos cópia de
seus documentos pessoais, bem como instrumento de mandado,
no prazo de 10 dias.Pimenta Bueno-RO, segunda-feira, 30 de
julho de 2018.Valdirene Alves da Fonseca Clementele Juíza de
Direito
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Proc.: 0005838-54.2013.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Rodolfo & Marques Ltda
Advogado:Fernando da Silva Azevedo ( )
Executado:Jeferson Alves de Oliveira
Despacho:
Intime-se o autor a dar andamento ao feito.Caso não haja
manifestação, determino o arquivamento provisório do feito por
5 anos, na forma do art. 921, §2º do CPC.Pimenta Bueno-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Valdirene Alves da Fonseca
Clementele Juíza de Direito
Proc.: 0000647-91.2014.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Ciclo Cairu Ltda
Advogado:Jean de Jesus Silva (RO 2518), Fabíola Brizon Zumach
(OAB/RO 7030)
Executado:Carolinah Samantha de Souza Caramori Me, Marcelo
Nunes Moraes
Decisão:
Nos termos do artigo 139, IV do Código de Processo Civil, ante a
ausência de localização de bens passíveis de penhora, bem como
a ausência de adimplemento voluntário por parte dos executados,
defiro o pedido de fls.262/264.Oficie-se ao Departamento de
Trânsito do Mato Grosso do Sul, determinando-se a suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação do executado Marcelo.Intime-se
o executado Marcelo, acerca da presente decisão.Após, retornem
os autos ao arquivo provisório.Pimenta Bueno-RO, segunda-feira,
30 de julho de 2018.Valdirene Alves da Fonseca Clementele Juíza
de Direito
Proc.: 0001450-74.2014.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Ciclo Cairu Ltda
Advogado:Jean de Jesus Silva (RO 2518)
Executado:Marta Aparecida Leite Nogueira Me, Marta Aparecida
Leite Nogueira Me, Adian Carlos Trindade Nogueira, Marta
Aparecida Leite Nogueira
Despacho:
Observa-se não ter sido pleiteado ou concedido efeito suspensivo
aos embargos propostos, pelo que revogo a decisão de fls.
83.Indefiro, porém, o pedido de fls. 85/87, tendo em vista não
terem sido promovidas outras diligências visando a localização de
bens, ao contrário do afirmado pelo credor.Intimem-se.Pimenta
Bueno-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Valdirene Alves da
Fonseca Clementele Juíza de Direito
Proc.: 0000644-39.2014.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Ciclo Cairu Ltda
Advogado:Jean de Jesus Silva (RO 2518), Fabíola Brizon Zumach
(OAB/RO 7030)
Executado:Dias & Dias Representações Comerciais Ltda, Sulivan
Dias Figueira
Advogado:Não Informado ( )
Decisão:
Nos termos do artigo 139, IV do Código de Processo Civil, ante a
ausência de localização de bens passíveis de penhora, bem como
a ausência de adimplemento voluntário por parte dos executados,
defiro o pedido de fls. 178/180.Oficie-se ao Departamento de
Trânsito do Estado do Pará, determinando-se a suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação do executado Sulivan.Intime-se o
executado Sulivan, acerca da presente decisão.No mais, cumprase a decisão de fls. 171.Pimenta Bueno-RO, segunda-feira, 30 de
julho de 2018.Valdirene Alves da Fonseca Clementele Juíza de
Direito
Sandra Regina Corso Baptista da Silva
Diretor de Cartório
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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.: 0004092-20.2014.8.22.0009
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Nacional
Advogado:Procurador da Fazenda Nacional ( )
Executado:Osvaldo Rocha Puerta Ceramica Me
Advogado:Jean de Jesus Silva (RO 2518), Fabíola Brizon Zumach
(OAB/RO 7030)
Ficam as partes intimadas, por via de seus procuradores, da
designação das seguintes datas para a realização da Venda
Judicial dos bens penhorados nos autos: 174 (Cento e Setenta e
Quatro) milheiros de tijolos de argila, 6 furos, medindo 9x14x24,
avaliado em R$650,00 o Milheiro. 1ª Venda: Início da captação de
lances no dia 03/09/2018, às 09h, periodos em que serão aceitos
lances pela melhor oferta, desde que seja igual ou superior ao valo
de avaliação. 2ª Venda: 10/09/2018 às 09h, e se encerrá no dia
24/09/2018, às 09h, onde serão aceitos lances com, no mínimo,
80% do valor de avaliação do bem. Fica ainda a parte autora
intimada, por via de seu(s) procurador(es), para, no prazo de 5
(cinco) dias, intimada a retirar o edital de venda judicial expedido,
bem como, no prazo de 10 dias, comprovar sua publicação, sob
pena de não realização do ato.
Proc.: 0002239-73.2014.8.22.0009
Ação:Embargos à Execução
Embargante:Norma Potter, Flávio Reinaldo Potter
Advogado:Amanda Aparecida Paula de Carvalho Fagundes (OAB/
RO 5701)
Embargado:Ciclo Cairu Ltda
Advogado:Jean de Jesus Silva (RO 2518), Fabíola Brizon Zumach
(OAB/RO 7030)
Manifeste a parte interessada sobre o retorno dos autos do Superior
Tribunal de Justiça.
Proc.: 0002283-92.2014.8.22.0009
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:L. S. M. da C.
Advogado:Milton Ricardo Ferreto (OAB RO 571 - A), Jânio Teodoro
Vilela (OAB/RO 6051)
Requerido:F. J. T. M.
Advogado:César Augusto Vieira (RO 3229)
Fica a parte Exequente, intimada, para comparecer em cartório
para assinatura do Auto de Adjudicação, bem como, informar
se tem interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que
entender de direito.
Proc.: 0005683-22.2011.8.22.0009
Ação:Execução Contra a Fazenda Pública
Requerente:Pedro Gomes de Oliveira
Advogado:Lauro Paulo Klingelfus (RO 1951), Alexsandro Klingelfus
(RO 2395), Crisdaine Micaeli Silva Favalessa (RO 5360)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada para retirar o Alvará expedido, bem como, comprovar o
seu levantamento.
Proc.: 0003536-81.2015.8.22.0009
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Autor:Quézia Baia Frutuoso
Advogado:Lauro Paulo Klingelfus Junior (RO 2389), Lauro Paulo
Klingelfus (OAB/RO 1951), Alexsandro Klingelfus ( )
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Requerido:Losango Promoções de Vendas Ltda
Advogado:Amanda Aparecida Paula de Carvalho Fagundes (OAB/
RO 5701), Edson Antonio Sousa Pinto (RO 4643), Guilherme da
Costa Ferreira Pignaneli (OAB/PR 54.881)
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob
pena de inscrição na dívida ativa e protesto.
Proc.: 0001156-22.2014.8.22.0009
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Estado de Rondônia
Advogado:Procurador do Estado ( 000.)
Executado:Rondometal Estruturas Metálicas Ltda, Martinho Correa
de Aguiar, Osmar Leme Domingues, Orlando Valim Beraldo, Israel
Pereira Costa
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 30 dias)
DE: OSMAR LEME DOMINGUES e ORLANDO VALIM BERALDO,
qualificações ignoradas, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Finalidade: INTIMAÇÃO dos Executados , acima mencionados,
para tomar para, no prazo de 5 (cinco) dias, em sendo o caso, se
manifestar nos termos do artigo 854, § 3º e incisos I e II, do CPC.
Vara: 2º Vara Cível
Processo: 0001156-22.2014.8.22.0009
Classe: Execução Fiscal
Exequente: Fazenda Pública do Estado de Rondônia
Executado: Rondometal Estruturas Metálicas Ltda; Martinho Correa
de Aguiar; Osmar Leme Domingues; Orlando Valim Beraldo; Israel
Pereira Costa
Despacho: “1. Uma vez que não houve manifestação do executado
Israel, conforme certidão de fl. 88, converto a indisponibilidade em
penhora, sem necessidade de expedição de termo (artigo 854, § 5º,
do CPC).1.1. Foi determinada a transferência para conta judicial,
conforme detalhamento anexo.2. Assim, aguarde-se o prazo de
10 dias para eventual impugnação. 2.1. Intime-se a Exequente por
remessa dos autos, para indicar como será realizada o recebimento
do valor bloqueado.2.2 Decorrido o prazo, sem manifestação, antes
da expedição do alvará para transferência, intime-se a Exequente,
por remessa dos autos, para informar os dados para pagamento.2.3
. Havendo impugnação tempestiva, intime-se o exequente para
manifestação.3. Quanto a Osmar e Orlando, intimem-nos por
edital, diante da devolução negativa das cartas AR, para no prazo
de 5 (cinco) dias, em sendo o caso, se manifestarem nos termos do
artigo 854, § 3º e incisos I e II, do CPC.Cumpra-se.Pimenta BuenoRO, terça-feira, 19 de junho de 2018.Keila Alessandra Roeder
Rocha de AlmeidaJuíza de Direito”.
Pimenta Bueno-RO, 19 de julho de 2018.
(Assinado Digitalmente)
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
Proc.: 0002136-37.2012.8.22.0009
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Azenite Lauvers Miller
Advogado:Alexsandro Klingelfus (RO 2395), Lauro Paulo Klingelfus
(RO 1951)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Manifeste a parte interessada sobre o retorno dos autos do Tribunal
Reginal Federal 1ª Região.
Proc.: 0000966-98.2010.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Nelson Cambuí de Melo
Advogado:Cibele Thereza Barbosa Rissardo (RO 235-B),
Cristhianne Paula Cremonese de Freitas (OAB/RO 2470), Guanaira
Meire Cremonese (OAB/RO 4015)
Executado:Jaime Augustinho Brod
Advogado:Léliton Luciano Lopes da Costa (OAB/RO 2237)

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

707

Despacho:
Despacho.1. Determino a exequente que apresente certidão da
matricula atualizada do imóvel rural penhorado as fls. 198 ou
documento emitido pelo CRI no sentido de que tal área não possui
registro, no prazo de 20 dias.2. Determino ao executado que se
manifeste a respeito das informações e fotos apresentadas pela
exequentre 203/225 mormente porque sujeito ao pagamento de
multa pelo descumprimento da obrigação, bem como, multa por
ato atentório à dignidade da justiça e por litigância de má fé, em 10
dias.2.1. Com a justificativa, intime-se o exequente para ciencia e,
querendo, manifestação.Decorrido o prazo de 30 dias, conclusos.
Pimenta Bueno-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Keila
Alessandra Roeder Rocha de Almeida Juíza de Direito
Proc.: 0015570-80.2013.8.22.0002
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Catâneo Comércio de Materiais Para Construção Ltda
Advogado:Edamari de Souza ( 4616), Luiz Antonio Previatti (RO
213-B), Sandra Regina da Costa (OAB/RO 7926)
Executado:E. J. Construtora Ltda
Despacho:
Despacho.Defiro o pedido de fls. 62.Intime-se o exequente
para providenciar o neessário em 10 dias.Pimenta Bueno-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Keila Alessandra Roeder
Rocha de Almeida Juíza de Direito
Proc.: 0004795-48.2014.8.22.0009
Ação:Cumprimento de Sentença
Autor:Andréia Pereira
Advogado:Rouscelino Passos Borges (OAB/RO 1205), Thiago
Fuzari Borges (OAB RO 5091)
Requerido:Gilberto Queiroz de Souza, Ciclo Cairu Ltda
Advogado:Eder Timótio Pereira Bastos (RO 2930), Priscila
Moraes Borges (RO 6.263), Noel Nunes de Andrade (OAB/RO
1586), Joelma Antonia Ribeiro de Castro ( 7052), José Ângelo de
Almeida (RO 309), Daniele Pontes Almeida (OAB/RO 2567)
Despacho:
Despacho.1. O falecimento do réu se deu após a ocorrência do
fato gerador. Assim, não tendo havido o pagamento espontaneo
das custas, ainda que pelos herdeiros, deverá, o Cartório,
providenciar a inscrição do devedor Gilberto em divida ativa,
caso ainda possivel.2. No mais, intime-se a litisdenunciada para
fazer o pagamento espontaneo do remanescente em 15 dias ou,
entendendo não ser o caso, se manifestar a respeito da petição
de fls. 367/368.3.Decorrido o prazo in albis, intime-se o autor para
ciencia da inercia e para que requeira o que entender pertinente.
Pimenta Bueno-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Keila
Alessandra Roeder Rocha de Almeida Juíza de Direito
Proc.: 0026582-80.2007.8.22.0009
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:V. e R. L.
Advogado:Hevandro Scarcelli Severino (SSP/RO 3065), Sammuel
Valentim Borges (OAB/RO 333E)
Executado:M. T. L.
Advogado:Renata Alice Pessoa Ribeiro de Castro Stutz (RO
1112), Moises Severo Franco (RO 1183)
Despacho:
Despacho.O executado não comprovou a concessão do efeito
suspensivo ao recurso de Agravo.De toda sorte, determino ao
exequente manifeste nos autos, em 10 dias, se concorda com
o pedido de suspensão do processo até julgamento do recurso.
Neste prazo poderá ainda o executado comprovar, nos autos, que
obteve o efeito suspensivo no TJRO.Decorrido o prazo, conclusos
para deliberação.Pimenta Bueno-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida Juíza de
Direito
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Proc.: 0000322-87.2012.8.22.0009
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Heloísa Pinheiro de Barros e Silva
Advogado:Nelson Vieira da Rocha Júnior (OAB/RO 3765), Murillo
Espinola de Oliveira Lima (MT 3127-A), Carlos Alberto Vieira da
Rocha (OAB/MT 11.101), Pedro Luiz Lepri Junior (PR 55483)
Requerido:Banco do Brasil Sa
Advogado:Gustavo Amato Pissini (SP 261.030), Érika Camargo
Gerhardt (OAB/RO 1911), Sérgio Cardoso Gomes Ferreira Júnior
(RO 4407), Alexandre Leandro da Silva (RO 4260)
Despacho:
Despacho.Indefiro o pedido de fls. 179, pois consta nos autos o
extrado das duas contas bancárias vinculadas a este processo,
as fls. 166 e fls. 175, os quais comprovam que os valores foram
sacados e que as contas judiciais estão zeradas.Assim, para
consulta processual a ser feita pelo requerido, determino que o
processo permaneça no cartório por 10 dias para que o patrono
ou terceiro indicado manuseie os autos e extraia as cópias que
desejar.Após, volte ao arquivo. Intime-se.Pimenta Bueno-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Keila Alessandra Roeder Rocha
de Almeida Juíza de Direito
Proc.: 0005208-18.2001.8.22.0009
Ação:Alvará Judicial
Requerente:J. S. de A.
Advogado:Leide Luzia Santiago Ximenes (RO 131), Marlise Kemper
(OAB/RO 6865), Angélica Margarete Silva de Barros ( 6.587)
Despacho:
Despacho.Oficie-se ao Banco do Brasil solicitando que informe,
em 30 dias, se o alvará judicial de fls. 12 foi sacado e por quem,
bem como, que apresente extrato da conta bancária (poupança) n.
8.134-5, agencia Pimenta Bueno, ou justifique a impossibilidade.
Com o oficio, encaminhe-se cópia da petição de fl. 11 e alvará de
fls. 12.Pimenta Bueno-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida Juíza de Direito
Proc.: 0004571-47.2013.8.22.0009
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Caixa Econômica Federal Cef
Advogado:Melissa dos Santos Pinheiro (RO 2.251), Marília de
Oliveira Fiqueiredo (OAB-RO 3.785)
Executado:Transcoimbra Transportes Rodoviários Ltda, Denivaldo
dos Santos Pais, Maria Aparecida Calixto Pais, Jeferson Fagundes
Pires
Advogado:Fernando Baccelli Neto (OAB SP 209.079), Edson
MÁrcio AraÚjo (OAB/RO 7416)
Decisão:
Despacho.O pedido da exequente de remessa de cópias para
manifestação não possui respaldo legal e fere, inclusive, a
igualdade entre os jurisdicionados.Na falta de escritório local, cabe
ao patrono fazer os contatos necessários com outro advogado ou
quem de direito, a fim de se dirigir ao Cartório Judicial e obter as
cópias necessárias.Assim, indefiro o pedido da CEF de fls. 280. No
mais, às fls. 257 o executado se manifesta alegando que efetuou
o pacelamento administrativo da dívida em 60 vezes e pedindo a
suspensão do feito.Diante do exposto, suspendo o processo por
01 ano.Decorrido o prazo, intime-se as partes para que informem,
em 10 dias, se o parcelamento continua sendo quitado ou,
caso contrário, para requeiram o que entender pertinente para
prosseguimento da ação, cientes de que no silencio o processo
poderá ser arquivado sem baixa, ocasião em que ficará sujeito a
ocorrencia da prescrição intercorrente.Cumpra-se. Pimenta BuenoRO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Keila Alessandra Roeder
Rocha de Almeida Juíza de Direito
Proc.: 0022523-78.2009.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Ciclo Cairu Ltda
Advogado:Fabiana Ribeiro Gonçalves (OAB/RO 2800), Nelson
Vieira da Rocha Júnior (OAB/RO 3765)
Executado:Hiago Móveis Comercial Ltda, Francisco Farias
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Decisão:
Decisão.Decorridos 10 dias da arrematação dos bens, não houve
manifestação das partes nos autos, nem impugnação.O executado
foi intimado pessoalmente por CP e teve conhecimento do leilão.
Assim, dou a hasta pública por perfeita e acabada.Expeça-se ordem
de entrega dos bens em favor da arrematante, a ser cumprida no
endereço de fl. 191 as suas expensas.A entrega dos bens deverá ser
comprovada e informada nos autos em 10 dias.Após comprovada
a entrega dos bens arrematados será expedido alvará em favor da
exequente para levantamento do valor de fls. 257, o que fica desde
já autorizado.Levantado o alvará, a exequente deverá comprovar
nos autos em 10 dias e apresentar eventual saldo remanescente
caso existente, ocasião em que deverá indicar bema á penhora
para prosseguimento, sob pena de arquivamento.Intime-se.Cumprase.Pimenta Bueno-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Keila
Alessandra Roeder Rocha de Almeida Juíza de Direito
Proc.: 0000609-79.2014.8.22.0009
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:JUNIOR CESAR CASSIMIRO
Advogado:Joane Magno de Souza Santos (RO 3523), Cezar Artur
Felberg (RO 3841)
Requerido:Centrais Elétricas de Rondônia S/a Ceron - Eletrobrás
Distribuição Rondônia, Serasa Experian - Serviços de Centralização
dos Bancos Sa, Spc Serviço de Proteção Ao Crédito, Cdl Spc
Pimenta Buenoro
Advogado:Francianny Aires da Silva (RO 1190), Daniel Penha de
Oliveira (OAB/RO 3434), Pricila Araujo (OAB/RO 2485), Míriam
Peron Pereira Curiati (OAB/SP 104430), Amaro Vinícius Bacinello
Ramalho (OAB/RO 3212), Iracema Souza de Góis (RO 2044),
Marcia Varanda Gambelli (SP 203.955), Andre Luis Gonçalves (RO
1991), Pricila Araujo (OAB/RO 2485)
Despacho:
DespachoIndefiro o pedido de fls. 209 pois o cumprimento de
sentença deve ser deflagrado via PJE.Tornem os autods ao
arquivo com baixa.Intime-se.Pimenta Bueno-RO, segunda-feira,
30 de julho de 2018.Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
Proc.: 0003141-65.2010.8.22.0009
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Cristhianne Paula Cremonese de Freitas, Cibele
Thereza Barbosa Rissardo
Advogado:Cibele Thereza Barbosa Rissardo (RO 235-B)
Executado:Jaime Augustinho Brod
Advogado:Rubens Demarchi (RO 2127)
Despacho:
Despacho.Designo audiencia de conciliação, atendendo a pedido
da exequente, para o dia 19 de setembro de 2018, às 09h20min,
a ser realizada na CEJUSC.A exequente deverá esclarecer se
deseja a liberação do veiculo pelo RENAJUD.Intimem-se as partes
pelo DJ.Pimenta Bueno-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida Juíza de Direito
Proc.: 0001667-83.2015.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Oswaldo Cruz Moreira, Isaura Rosa Moreira
Advogado:Paulo Ferreira de Souza (RO 243-B)
Executado:Kinkas Comércio de Materiais Para Construção Ltda
Advogado:Rubens Demarchi (RO 2127)
Despacho:
Despacho.Diante da informação de fls. 113, suspendo o feito
por 06 meses.Deixo de responder ao oficio de fl. 138, haja vista
que o despacho determina a intimação apenas dos credores não
relacionados no acordo, o que não se aplica ao exequente em
questão. Decorrido o prazo, intime-se o exequente para impulsionar
o feito em 10 dias. Pimenta Bueno-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida Juíza de
Direito
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Proc.: 0001937-10.2015.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:José Vieira Souza
Advogado:Wilson Nogueira Júnior (OAB/RO 2917), Silvio Carlos
Cerqueira (OAB/RO 6787)
Executado:Kinkas Comércio de Materiais Para Construção Ltda
Despacho:
Despacho.Diante da cópia de fls. 71, deixo de responder ao oficio
de fl. 70 haja vista que o despacho de fls. 85 determina a intimação
apenas dos credores não relacionados no acordo, o que não se
aplica ao exequente em questão, que assina o termo de acordo
juntamente com seu advogado, consoante fls. 73. Diante da
proposta de acordo a ser resolvida pelo Juizo da 1é VC, suspenso
o feito por 06 meses.Decorrido o prazo, intime-se o exequente para
impulsionar o feito em 10 dias. Pimenta Bueno-RO, segunda-feira,
30 de julho de 2018.Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
Proc.: 0039122-97.2006.8.22.0009
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Banco do Brasil S/a
Advogado:José Ângelo de Almeida (RO 309), Gustavo Amato
Pissini (SP 261.030), Sérgio Cardoso Gomes Ferreira Júnior (RO
4407), Luiz Carlos Icety Antunes (SP 261.030), Ana Paula Alves
Moreira da Silva (SP 258.420), Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO
4.872-A)
Requerido:Francisco Victoriano de Assis Neto
Advogado:Rouscelino Passos Borges (OAB/RO 1205)
Despacho:
Despacho.Concedo 15 dias ao exequente para que informe, de
forma simples e clara, qual o valor exato da divida remanescente
executada. Pimenta Bueno-RO, segunda-feira, 30 de julho de
2018.Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida Juíza de Direito
Proc.: 0001435-71.2015.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Evanildo Xavier Amorim
Advogado:Luiz do Carmo de Jesus ( 5060)
Executado:Kinkas Comércio de Materiais Para Construção Ltda
Advogado:Rubens Demarchi (RO 2127)
Despacho:
Despacho.Diante da cópia de fls. 71/73, deixo de responder ao
oficio de fl. 70, haja vista que o despacho de fls. 85 determina a
intimação apenas dos credores não relacionados no acordo, o que
não se aplica ao exequente em questão, que assina o termo de
acordo juntamente com seu advogado, consoante fls. 72. Diante da
proposta de acordo a ser resolvida pelo Juizo da 1 VC, suspenso o
feito por 06 meses.Decorrido o prazo, intime-se o exequente para
impulsionar o feito em 10 dias. Pimenta Bueno-RO, segunda-feira,
30 de julho de 2018.Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700305591.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUCINEI BERTAN
Advogado do(a) AUTOR: RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA
CASTRO - RO6269
RÉU: EMPRESA TELEFÔNICA DO BRASIL S/A
Advogado do(a) RÉU:
Despacho:
LUCINEI BERTAN, qualificado nos autos, ajuizou a presente
ação em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), também
qualificada, pretendendo a declaração de inexistência do débito,
bem como a reparação por danos morais.
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Alega, em síntese, que utilizou os serviços e adimpliu sempre em
dia todas as faturas geradas. Todavia, insatisfeito com a prestação
de serviços, resolveu proceder ao cancelamento.
Foi informada pela a atendente da requerida que deveria adimplir
as faturas dos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2017 para
efetuar, definitivamente, a baixa em seu sistema.
O autor afirma que assim procedeu, mas, mesmo assim, a
requerida indevidamente negativou seu nome, pois aponta como
débito dívida quitada, qual seja, fatura cujo vencimento se deu em
outubro/2017.
Pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional para que o requerido providencie a imediata exclusão
do seu nome dos cadastros de inadimplentes.
Pois bem.
Verifico que o autor comprovou o pagamento na data de 28/05/2018
da fatura cujo vencimento se deu na data de 10/10/2017. Comprovou
também que a requerida procedeu à sua inscrição nos serviços de
proteção ao crédito em 13/04/2018, ou seja, em data anterior à
quitação da fatura.
Desta forma, manifeste-se o autor, nos termos do art. 10 do CPC,
quanto ao interesse de agir ou proceda à emenda da petição inicial,
no prazo de 15 dias.
Intime-se.
Pimenta Bueno-RO, 30 de julho de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700339013.2018.8.22.0009
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: H. H. D.
Advogado do(a) AUTOR: LELITON LUCIANO LOPES DA COSTA
- RO2237
RÉU: J. H. D. D. S. D., A. D. D. S.
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO:
Defiro os benefícios da justiça gratuita.
Hélio Henrique Dias ajuizou ação revisional de alimentos cumulada
com regulamentação de visitas com pedido de tutela antecipada em
face de João Henrique Duarte dos Santos Dias, representado por
Angelita Duarte dos Santos, todos qualificados nos processo, na
qual pretende a redução dos alimentos de 55,24% para o patamar
de 27% do salário mínimo vigente.
Assevera o autor que contraiu novo matrimônio e da união aveio
o nascimento do menor Rafael Leal Dias e que nos autos da
separação judicial n. 7002506-81.2018.8.22.0009 restou estipulado
que o segundo filho receberia o valor de 27% do salário mínimo
vigente. Que está passando por dificuldades financeiras, tendo em
vista que seus rendimentos não suportam o montante fixado.
Pede, assim, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para
redução da verba alimentar ao montante de 27% do salário mínimo.
É o que há de relevante. Decido.
Para a concessão da medida é necessário que a parte demonstre,
através de prova inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo
de dano.
No presente caso, em que pese comprovada a modificação da
situação financeira do autor (certidão de nascimento de ID 20014065
p.1), não restou satisfatoriamente evidenciada a “desnecessidade”
do requerido a ponto de autorizar a redução da verba alimentar de
plano, sem a oitiva dele.
A fixação da pensão leva em conta não apenas a possibilidade do
alimentante, mas também a necessidade do alimentado, o qual,
no caso dos autos, vem mantendo os gastos mensais e padrão
financeiro correlato ao valor da pensão que recebe do genitor, não
podendo, em vista disso, ser surpreendido com a redução imediata
sem que sequer tenha tido tempo de se readequar financeiramente.
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Diante da impossibilidade do autor de melhorar sua renda e oportunizar
aos seus filhos boas condições financeiras, poderia, talvez, sendo o
caso, ter repensado melhor seu planejamento familiar.
Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela.
DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12/09/2018 às
10h40min, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Soluções de
Conflitos e Cidadania da Comarca de Pimenta Bueno - CEJUSCPIB, localizada na Av. Presidente Dutra, n. 918;
CITE-SE a parte requerida com as advertências de se não contestada
a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor. (344, CPC)
As partes deverão comparecer em audiência, podendo constituir
representante, por meio de procuração específica, com poderes
para negociar e transigir. (Art. 334,§ 10º, do CPC)
Não obtida autocomposição em audiência ou por qualquer motivo,
qualquer das partes não comparecerem, o réu deverá apresentar
contestação no prazo de 15 dias, contados da audiência de
conciliação ou da última sessão. (Art. 335, I, do CPC)
Não havendo acordo e decorrido o prazo para contestação, intimese a parte autora para que, no prazo de 15 dias úteis, apresente
manifestação, nos termos do art. 350, do CPC.
Intime-se o autor, por meio de seu advogado, da audiência
designada nestes autos, via PJe.
Ciência ao Ministério Público.
SERVIRÁ A PRESENTE COMO MANDADO:
Nome: João Henrique Duarte dos Santos Dias, representado por
Angelita Duarte dos Santos
Endereço: RUA ROLIM DE MOURA, 578, ALVORADA, Pimenta
Bueno - RO - CEP: 76970-000
Pimenta Bueno, 25 de julho de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700445344.2016.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANA PAULA LEAL ESMERALDINO
- RO6299
EXECUTADO: RENATO SILVA MACIEL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho:
Diante do pedido da parte credora, determino a inscrição do
executado RENATO SILVA MACIEL, CPF 027.779.921-00 nos
cadastros de inadimplentes, observados os dados e as informações
do presente feito, mediante operação eletrônica a ser realizada
pelo cartório judicial junto ao sistema SERASAJUD, nos termos das
disposições do art. 782, 3º, do CPC.
Saliento, desde já, que a inscrição será cancelada se efetuado o
pagamento, garantida a execução ou se extinta a execução por
qualquer outro motivo (4º do art. 782 do CPC), o que deverá ser
expressamente postulado pela parte credora ao juízo já que a ela
aproveita e interessa a anotação ora requerida.
A pesquisa no Renajud resultou negativa, tendo em vista que o
veículo encontrado-se já se encontra com restrição judicial (doc.
anexo).
Diante disso, intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias,
indicar bem específico para penhora ou requerer o que entender
de direito para prosseguimento do feito, caso contrário o processo
será suspenso nos termos do artigo 921 do CPC.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.
Pimenta Bueno-RO, 26 de julho de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno
2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000
Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7004426-27.2017.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROZALINA ALBANO MACEDO, FLADEMIR
RAIMUNDO DE CARVALHO AVELINO
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLADEMIR RAIMUNDO DE
CARVALHO AVELINO - RO0002245
EXECUTADO: JOSE MACEDO
Advogado do(a) EXECUTADO: SEBASTIAO CANDIDO NETO RO0001826
Despacho:
De acordo com a Lei 8.009/90, entende-se que a impenhorabilidade
do bem de família compreende o imóvel sobre o qual se assentam
a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e
todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis
que guarnecem a casa, desde que quitados.
A regra, portanto, é que a impenhorabilidade abrange toda a
extensão do imóvel, com suas benfeitorias e pertenças.
A exceção é o desmembramento do bem, conforme ficou consignado
no julgamento do AgInt no AREsp: 573226 SP 2014/0199276-1,
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/02/2017,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2017, STJ,
o que em tese é possível no imóvel penhorado, já que possui
área de mais de 700m², bem acima dos padrões normais de uma
residência.
No entanto, a possibilidade de desmembramento não pode
ser presumida, deve ficar devidamente configurada através de
perícia específica, que indicará ser viável ou não e as respectivas
exigências para divisão do imóvel.
Com isso, considerando que o ônus da prova é do requerido em
face de sua alegação, deverá responder por eventuais honorários
do perito nomeado. Assim, INTIME-SE o exequente para que, em
15 dias, informe se deseja a realização da perícia, ciente de que
assumirá o ônus que recairá em decorrência da produção ou não
da prova.
Sem prejuízo e no mesmo prazo descrito acima, INTIME-SE o
requerido/impugnante para que apresente cópia da matrícula do
imóvel penhorado.
Tudo cumprido, conclusos.
Pimenta Bueno-RO, 26 de julho de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno
2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000
Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7004759-76.2017.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LEONICE WEYAND
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON MARCIO ARAUJO RO0007416
EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: DANIEL FRANCA SILVA DF0024214, JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - DF00513, ALAN
ARAIS LOPES - RO0001787
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Despacho:
Intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto ao
depósito vinculado a este processo e cumprimento da obrigação,
requerendo o que entender de direito no prazo de 15 dias.
Pimenta Bueno-RO, 26 de julho de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700148048.2018.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: HENRIQUE SCARCELHI SEVERINO
Advogado do(a) EXEQUENTE: HENRIQUE SCARCELHI
SEVERINO - RO0002714
EXECUTADO: DEBORA TRIBULATO DA CUNHA CASTRO, LUIZ
ALBERTO DA CUNHA CASTRO JUNIOR
Advogado do(a) EXECUTADO: MAGNUM JORGE OLIVEIRA DA
SILVA - RO0003204
Advogados do(a) EXECUTADO: IGOR AMARAL GIBALDI RO0006521, MAGNUM JORGE OLIVEIRA DA SILVA - RO0003204
SENTENÇA:
Diante do pagamento do débito, conforme comprovante de
depósito de ID 19628951, dou por cumprida a obrigação e,
consequentemente, julgo extinto o feito com fulcro no artigo 924, II,
do Código de Processo Civil.
As quantias bloqueadas no Bacenjud foram transferidas para conta
judicial, conforme consulta que se segue.
Assim, expeça-se alvará para levantamento tanto do depósito feito
pelo executado em ID 19628951, quanto em relação ao depósito
judicial oriundo da verba bloqueada, devendo a parte exequente
comprovar os levantamentos em juízo no prazo de 10 dias,
contados da retirada do alvará.
Anoto que antes do arquivamento dos autos, deverá a Diretora de
Cartório verificar a possível existência de saldo residual na conta
judicial vinculada a estes autos.
Caso haja saldo remanescente, deverá providenciar o levantamento
do valor e encerramento da conta, expedindo-se o necessário.
Custas apuradas na ação de alimentos.
P. R. I. C. Oportunamente, arquivem-se.
Pimenta Bueno-RO, 26 de julho de 2018 .
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700270540.2017.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRAL PEC COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MIRELLY VIEIRA MACEDO
DE ALMEIDA - RO0005174, ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA
SILVA - RO0007495
EXECUTADO: GUSTAVO STEDILE CAMPOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho:
Defiro o pedido de ID Num. 19672332 - Pág. 1.
Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, com ou sem a juntada do
comprovante de recolhimento das custas, faça-se concluso.
Intime-se.
Pimenta Bueno-RO, 26 de julho de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
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COMARCA DE ROLIM DE MOURA
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura-RO
e-mail: rmm1criminal@tjro.jus.br
GABARITO
Vara Criminal de Rolim de Moura - RO
Expediente do dia 30 de julho de 2018
Juíza de Direito: Dra. Cláudia Vieira Maciel de Sousa.
Prazo do Edital 05 dias
Proc.: 10013717020178220010
Acusado: VICTOR MAGNO DA SILVA GUEDES, brasileiro,
mecânico, nascido aos 19/05/1991, natural de Rolim de Moura/RO,
filho de Valter Alves Guedes e Vera Lúcia da Silva.
Adv.: DR. AÍRTON PEREIRA ARAÚJO, OAB-RO 243, advogado
com escritório profissional na comarca de Rolim de Moura/RO.
Adv.: DR. DANILO CONSTANCE MARTINS DURIGON, OAB-RO
5114, advogado com escritório profissional na comarca de Rolim
de Moura/RO.
Finalidade
1 – Intimar os advogados acima mencionados, da Audiência de
Instrução e Julgamento redesignada para o dia 22/08/2018,
às 10h45min, nos autos supra. Dra. Cláudia Vieira Maciel de
Sousa, Juíza de Direito da Vara Criminal. Eu, Solange Aparecida
Gonçalves, Diretora de Cartório, mandei lavrar o presente.
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES,
Escrivão: rmm1criminal@tjro.jus.br
Juiz: rmmjuiz@tjro.jus.br
Solange Aparecida Gonçalves
Diretora de Cartório

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Número do processo
7005789-80.2016.8.22.0010
Classe/Ação
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: MARCIANO ALVES DOS SANTOS
Advogado: JANTEL RODRIGUES NAMORATO OAB: RO0006430
Endereço: desconhecido Advogado: DANIEL DE PADUA
CARDOSO DE FREITAS OAB: RO0005824 Endereço: RUA DOM
PEDRO I, 2345, CENTRO, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
EXECUTADO: TERRAFACIL ATERROS E TERRAPLENAGENS
LTDA - ME, PEDRO RICARTE TEIXEIRA DA SILVA
SENTENÇA
Em diligências, não se localizou bens penhoráveis do executado.
Intimado, o exequente não os indicou e requereu expedição de
certidão de dívida.
Prevê o art. 53, §4º da Lei 9.099/95 que “não encontrado o devedor
ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente
extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.
Deste modo nos termos dos arts. 51, § 1º e 53, §4º, da Lei nº
9.099/95, extingo o processo.
No mais e tendo em vista o que dispõe o enunciado 76 do FONAJE1,
expeça-se certidão da dívida².
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Arquivem-se.
Rolim de Moura – RO, em 27 de Julho de 2018
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz de Direito
1ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de
execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para
a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de
dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito –
SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.
ESTADO DE RONDÔNIA PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Número do processo
7002188-95.2018.8.22.0010
Classe/Ação
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: EMERSON MARQUES REHDER
Advogado: LUIS CARLOS NOGUEIRA OAB: RO0006954
Endereço: desconhecido REQUERIDO: MARCOS ALEXANDRE
DE SOUZA
SENTENÇA
Desconhecendo o(a) autor(a) o paradeiro do(a) ré(u), verifica-se
a superveniência de óbice ao desenvolvimento legítimo do feito,
de modo que, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, extingo o
processo.
Arquive-se.
Rolim de Moura, em Sábado, 28 de Julho de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIOTribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555, Centro,
CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69) 3442-2268
Processo nº: 7002209-08.2017.8.22.0010
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente : F. R. D. A.
Advogados do(a) REQUERENTE: POLYANA RODRIGUES
SENNA - OAB RO0007428, SERGIO MARTINS - OAB RO0003215
Requerido :M. D. R. D. M.
INTIMAÇÃO QUANTO AO RECURSO
Intimação acerca do recurso interposto (Id 18680107 ), bem como,
para querendo, no prazo de 10 dias, apresentar as contrarrazões.
PODER JUDICIÁRIOTribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555, Centro,
CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69) 34422268
Processo nº: 7006523-94.2017.8.22.0010
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente : ILDA PAULINO PIO LOPES
Advogado do(a) REQUERENTE: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA
UMEHARA - RO0004227
Requerido :TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e outros (4)
Advogado: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB:
PR0039162 Endereço: , Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogado: MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO
OAB: BA0016021 Endereço: EDGAR B FRANCO CONDOMINIO
MONTE VERGIN, 4, QD M LOT 03, MIRAGE, Lauro de Freitas BA - CEP: 42700-000
Fica(m) o(a)(s) patrono(a)(s) do(a) requerente intimado(a)(s) da
petição id 20110520 ss, para se manifestar(em) no prazo de 05
(cinco) dias.
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ESTADO DE RONDÔNIA PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura Juizado Especial Cível, Criminal e
da Fazenda Pública Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João
Pessoa, 4555, Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO,
Brasil. Fone: (69) 3442-2268Número do processo
7003041-41.2017.8.22.0010
Classe/Ação
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
EXEQUENTE(S): Nome: MARIA LIRIECE DA SILVA
Endereço: AV PORTO ALEGRE, 3137, CENTANÁRIO, Rolim de
Moura - RO - CEP: 76940-000
Advogado: REGIANE TEIXEIRA STRUCKEL OAB: RO0003874
Endereço: desconhecido Advogado: CAMILA GHELLER OAB:
RO0007738 Endereço: Rua Corumbiara, 4497, Centro, Rolim
de Moura - RO - CEP: 76940-000 EXECUTADO(A)(S): Nome:
INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE
RONDONIA
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2557, - de 2278 a 2698 lado par, Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP:
76804-142
Despacho
A Decisão que denegou a segurança transitou em julgado.
Intime-se, portanto, a autora para que efetue o recolhimento do
preparo no prazo concedido de 48 horas (ID Num. 16164932).
Não havendo recolhimento no prazo, certifique-se o trânsito em
julgado e arquive-se.
ROLIM DE MOURA-RO, Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz(a) de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura Juizado Especial Cível, Criminal e
da Fazenda Pública Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João
Pessoa, 4555, Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil.
Fone: (69) 3442-2268Processo nº 7001729-30.2017.8.22.0010
CLASSE PROCESSUAL: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Duplicata]
REQUERENTE(S): Nome: ROMA MADEIRAS BENEFICIADAS
LTDA - EPP
Endereço: RO 010, KM 7,5, Zona Rural, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000
Advogado: MAYARA APARECIDA KALB OAB: RO0005043
Endereço: desconhecido
REQUERIDO(A)(S): Nome: TOTAL S.A
Endereço: rodovia 010, km 02, zona rural, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000
Advogado: EMANUELLA SOARES TINOCO OAB: GO49143
Endereço: 6, 0, QD 11 LT 4, RES DONA GERCINA, Rio Verde GO - CEP: 75904-510
VALOR DA CAUSA: R$ 15.345,63
DESPACHO
Designe-se nova audiência de conciliação e intime-se as partes,
por seus advogados.
A contestação deverá ser apresentada até a data da audiência.
Rolim de Moura, RO, Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
_________________________
LEI N.º 9.099/95: Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários
mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser
assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é
obrigatória. (…) Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão
de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputarse-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o
contrário resultar da convicção do Juiz. (...) Art. 30. A contestação,
que será oral ou escrita (devendo ser apresentada até a audiência
de conciliação), conterá toda matéria de defesa, exceto arguição
de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma
da legislação em vigor.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Número do processo
7004324-02.2017.8.22.0010
Classe/Ação
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: EVERTON LUIZ DA SILVA
Advogado: SERGIO MARTINS OAB: RO0003215 Endereço:
desconhecido REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
DESPACHO
Intime-se o(a) exequente a apresentar demonstrativo discriminado
e atualizado do crédito no qual se observe os parâmetros da
sentença: correção monetária desde o ingresso desta e segundo o
IPCA-E, e juros desde a citação pelos índices de variação mensal
estabelecida na caderneta de poupança - TR (art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09).
Transcorrido in albis o prazo para manifestação, arquivem-se.
Sobrevindo o cálculo, intime-se o executado a se manifestar acerca
dele.
Rolim de Moura, em 27 de julho de 2018
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIOTribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555, Centro,
CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69) 3442-2268
Processo nº: 7003887-58.2017.8.22.0010
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente : CONECTIVA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE
LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: IZALTEIR WIRLES DE MENEZES
MIRANDA - OAB RO0006867
Requerido :SUELI MOREIRA DA SILVA CAITANAAdvogado: não
informado
Intimação / PENHORA DE BENS
Fica a parte exequente, na pessoa de seu(ua)(s) advogado(a)(s),
intimada, da certidão do oficial de Justiça (ID 18023685), para no
prazo de cinco dias requerer o que entender de direito.
Processo nº : 7003670-78.2018.8.22.0010
Classe : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Deprecante : ALAN LEITAO DE ABREU
Advogado : Não informado
Deprecado : CENTRO DE DIAGNOSTICO MULTIMAGEM LTDA
- EPP
Advogado : EDDYE KERLEY CANHIM OAB: RO0006511
Intimação/Despacho e Audiência de Instrução:
Fica o(a) deprecado(a), por meio de seu advogado, intimado(A)
acerca do teor do despacho (Id 19280967) abaixo transcrito, bem
como, da audiência de instrução designada para o dia 02/08/2018,
às 10h00, a ser realizada na sala de audiências do Juizado Especial
Cível da Comarca de Rolim de Moura: “Cumpra-se. Designese audiência, intimando-se a requerida; comunique-se à origem.
Rolim de Moura, 25 de junho de 2018 EDUARDO FERNANDES
RODOVALHO DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito.”
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555, Centro,
CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69) 34422268 Número do processo 7006244-11.2017.8.22.0010
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Classe/Ação JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL (436)
EXEQUENTE(S): Nome: JANE FELIX VIANNA
Endereço: Av. 25 de Agosto, 5643, Sala 1, Centro, Rolim de
Moura - RO - CEP: 76940-000
Advogado: NEIRELENE DA SILVA AZEVEDO OAB: RO0006119
Endereço: desconhecido EXECUTADO(A)(S): Nome: AXA
SEGUROS S.A.
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1600, Andar
15 conj comercial 151, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP CEP: 04543-000
Advogado: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO
RODRIGUES OAB: RJ0084676 Endereço: AV RIO BRANCO 1 6
ANDAR SL 601, CENTRO, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20090-003
Advogado: ANDRESSA BEZERRA DE FREITAS OAB: SP303931
Endereço: ACRE, 146, VILA ROSALIA, Guarulhos - SP - CEP:
07064-010
DESPACHO
A parte autora apresenta Embargos de Declaração, alegando
omissão a ser suprida.
Entretanto não há qualquer omissão a ser suprida, visto que
foram analisadas as alegações e documentos apresentados por
ambas as partes, o que formou o livre convencimento motivado
deste juízo.
Observa-se pela alegações da requerida, que o pretende, na
verdade, é a reforma da sentença, o que somente poderia requerer
mediante recurso próprio, previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95.
Assim, rejeito os embargos de declaração.
Rolim de Moura-RO, em 27 de Julho de 2018
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Processo nº 7001105-15.2016.8.22.0010
CLASSE PROCESSUAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento de
Energia Elétrica]
REQUERENTE(S): Nome: DARCI ANDERSON DE BRITO
CANGIRANA
Endereço: RUA ESPERANTINA, 3669, CENTENARIO, Rolim de
Moura - RO - CEP: 76940-000
Advogado: MICHELE TEREZA CORREA OAB: RO0007022
Endereço: desconhecido
REQUERIDO(A)(S): Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE
RONDONIA SA CERON
Endereço: RUA CORUMBIARA, 4220, ELETROBRAS, CENTRO,
Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Advogado: GABRIELA DE LIMA TORRES OAB: RO0005714
Endereço: Avenida Canaã, 1966, - de 4170 a 4554 - lado par,
Setor 02, Ariquemes - RO - CEP: 76873-278
VALOR DA CAUSA: R$ 10.786,14
DECISÃO
Id. 19345964: tendo em vista o art. 914, §1º, do CPC, oposições
desse naipe devem ser direcionadas à 2ª Vara Cível, autos n.º
7002086-10.2017.8.22.0010.
Providencie-se o cumprimento do ofício do id. 18561905,
observando-se apenas que parte do crédito já foi objeto de
penhora do proc. n.º 7002248-05.2017.8.22.0010 (veja-se id.
18100899).
Rolim de Moura, RO, Quarta-feira, 27 de Junho de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO 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
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555, Centro,
CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69) 3442-2268
Processo nº: 7002248-05.2017.8.22.0010
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente : E. PEREIRA DE ALMEIDA EIRELI
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS CARLOS NOGUEIRA RO0006954
Requerido :DARCI ANDERSON DE BRITO CANGIRANA
Advogado: DARCI ANDERSON DE BRITO CANGIRANA OAB:
RO0008576 Endereço: Rua Corumbiara, 4702, Centro, Rolim de
Moura - RO - CEP: 76940-000
Fica(m) o(a)(s) patrono(a)(s) do(a) requerente intimado(a)(s) da
penhora id 18137666, para se manifestar no prazo de 05 (cinco)
dias.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Número do processo
7001758-46.2018.8.22.0010
Classe/Ação
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CATIANE DARTIBALE
Advogado: CATIANE DARTIBALE OAB: RO0006447 Endereço:
desconhecido REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado: RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB: RO0004872
Endereço: , Buritis - RO - CEP: 76880-000
SENTENÇA
Nada obstante a alegação segundo a qual, in verbis, o requerido
já efetivou a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção
ao crédito e que a anotação fora baixada em 05 dias úteis após a
quitação da renegociação da dívida (trecho da réplica), a verdade
é que o nome de CATIANE DARTIBALE permaneceu ainda por
pelo menos dois meses no rol de inadimplentes em virtude dessa
mesma obrigação.
Sim porque o pagamento ocorreu em 23-3-2018 (recibo anexo ao
Id 17370213 - Pág. 1), sendo que a baixa do gravame, haja vista a
consulta apresentada aqui pelo próprio banco (Id 19704449 - Pág.
2), presume-se tenha sido feita em 29-6-2018.
Desse modo, admite-se a existência de vínculo causal1 entre a
conduta do réu, isto é, negligenciar a retirada do nome de Catiane
do órgão protetivo de crédito em tempo razoável, e o dano
moral que a autora diz haver experimentado, até porque sobre o
assunto a jurisprudência é no sentido de que se presume o abalo
psicológico (por todos, veja-se Apelação, Processo nº 000956426.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des.
Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 23/02/2017).
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar BANCO
DO BRASIL SA ao pagamento de R$ 10.000,00, mais acréscimo
monetário e juros conforme Súmula 362 do STJ, observando-se
que do trânsito em julgado e independentemente de qualquer
outra intimação o início do prazo para cumprimento voluntário da
sentença.
Desse modo, ultrapassado referido marco temporal, arquivem-se
ou expeça-se certidão da dívida ativa (Provimento nº 13/2014-CG)
ou, ainda, inicie-se a fase de cumprimento da sentença (CPC/2015,
art. 523 ss.), bloqueando-se valores, restringindo-se o direito de
propriedade, penhorando-se bens etc.
Rolim de Moura, RO, 27 de julho de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
1Um dos elementos exigidos por lei (CDC, art. 14) à configuração
do dever de o prestador de serviços indenizar consumidores.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Número do processo
7001963-75.2018.8.22.0010
Classe/Ação
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: NATUVIDA CAFE EIRELI - ME
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO
SEGURO DPVAT S/A
Advogado: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB:
AC0003592 Endereço: AV. ERASMO BRAGA N°227 - GR406 406
, CENTRO, Porto Velho - RO - CEP: 76804-120
SENTENÇA
Tanto a SEGURADORA LIDER resiste à pretensão ora deduzida
que nem se dignou de propor à autora uma saída amigável para o
conflito (vide ata de audiência).
Assim, inoportuno cogitar aqui de extinção anômala do processo
(CPC, art. 485, inc. VI).
Idem, quanto a presença da ré no polo passivo da demanda,
pois que a ela e não a outra pessoa jurídica qualquer é que se
atribui a responsabilidade de pagar o valor objeto do pedido, isto
é, o correlato ao de uma suposta multa1 por atraso no registro de
veículo novo, mais dano moral, circunscrevendo-se ao mérito da
causa resolver com base na norma pertinente se tal obrigação
haveria mesmo de lhe ser imposta.
Pois bem.
A cobrança por parte do órgão de trânsito dos R$ 97,82 (guia anexa
ao Id 17560738 - Pág. 4) é manifestamente irregular, isto é, sem
base na lei.
Assim, não haveria como admitir o necessário vínculo de causa
e efeito (CDC, art. 14) entre o dano, psicológico inclusive, que
NATUVIDA CAFÉ EIRELI-ME afirma haver experimentado e o
hipotético serviço (defeituoso) que lhe prestara a ré: repasse do
valor do seguro ao Detran tão só depois de findo o prazo para rodar
o documento.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Rolim de Moura, RO, 29 de julho de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
1 […] a Requerente foi compelida ao pagamento de uma multa no
valor de R$ 97,82 (noventa e sete reais e oitenta e dois centavos),
conforme documento anexo, em razão de só ter conseguido rodar
o documento depois que já havia vencido o prazo para tanto, por
culpa exclusiva da Requerida. Trecho da inicial.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Número do processo
7002577-80.2018.8.22.0010
Classe/Ação
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA
REQUERIDO: AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO
SPE LTDA.
Advogado: FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB:
MT7348/O Endereço: DAS VIOLETAS, 256, LOT 23 QUADRA 08,
COND FLORAIS CUIAB, Cuiabá - MT - CEP: 78049-422
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SENTENÇA
Segundo jurisprudência pacífica o fornecimento de água é
serviço essencial à dignidade da pessoa humana (por todos,
veja-se AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 080306185.2016.822.0000, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão:
Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 28/04/2017).
De outro norte, a norma dos arts. 22, do CDC, e 6º, da Lei
nº 8.987/19951, estabelece que a prestação de serviço
público há de ser adequada, isto é, que atenda as legítimas
expectativas do usuário.
No caso dos autos, em que o custo total da obra (extensão da
rede) não é tão vultoso assim (R$ 782,00), verifica-se que a
atitude da ré, condicionando a ligação da água ao pagamento
antecipado dessa quantia, deixaria de se harmonizar com
a diretriz supra, nada obstante a existência de um limitador
desses no contrato de concessão2.
Idem, quanto à taxa de R$ 391,00, até porque, no conceito de
“serviço adequado”, a Lei nº 8.987/1995 incluiu a modicidade
das tarifas, adjetivo que de modo algum poderia ser atribuído
àquele valor.
Ante o exposto, nos termos ainda do art. 6º, da Lei nº 9.099/95,
julgo procedente o pedido, para, reduzindo de dois terços
os R$ 391,00, condenar ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA
SANEAMENTO SPE LTDA à ligação da água no imóvel de
JOSE PEREIRA DA SILVA, no prazo de trinta dias, sob pena
de multa compensatória de R$ 10.000,00 (CPC, art. 497), e
ao parcelamento dos R$ 782,00 em no mínimo doze vezes
(Em analogia ao art. 118, § 3º, da Resolução 414/2010, da
Aneel).
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Rolim de Moura, RO, 27 de julho de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
1Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências.
2Anexo I - CONDIÇÕES LIMITANTES PARA METAS DE
ATENDIMENTO DE ÁGUA. Dentro das áreas objeto deste
Termo, o atendimento das metas de cobertura estará
condicionado a fatores limitantes como o de Densidade
Mínima, que se define como o número de usuários mínimos por
extensão de rede distribuidora a ser atendida, nos seguintes
termos: Para rede de água, a densidade mínima será de 1
(uma) ligação para cada 20 m (vinte metros) de rede; Para
efeito de cálculo do Índice de Cobertura, os usuários que
não atenderem essa condição, não farão parte do cálculo do
índice.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone:
(69) 3442-2268Número do processo
7001427-64.2018.8.22.0010
Classe/Ação
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: JUSSARA BELESQUE MARTINS DA SILVA
Advogado: CHARLES ROMEU SOUZA LEAL OAB: RO7587
Endereço: av. Maceió, 5559, centro, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000 Advogado: ALAN OLIVEIRA BRUSCHI OAB:
RO0006350 Endereço: , Rolim de Moura - RO - CEP: 76940000 REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
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SENTENÇA
Uma vez que já tramita em segunda instância processo
(autos nº 0800338-25.2018.822.0000) visando declaração de
inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 108/2012, um
pronunciamento aqui sobre esse mesmo tema desvela-se de todo
inoportuno, haja vista a real chance de se adotar posição diversa
da do Tribunal, que pela Constituição de Rondônia (art. 88) é o
órgão competente para o controle concentrado desses pedidos.
Idem, quanto ao requerimento para que se suspendesse o
processo, até porque, a respeito do assunto, verifica-se que o
excelentíssimo Relator daquela ADIN, Desembargador Roosevelt
Queiroz Costa, indeferiu solicitação congênere.
Pois bem.
Restou incontroverso que a autora pertence ao quadro de
servidores do Município, ocupando o cargo de pedagoga de séries
iniciais e a lecionar na escola Professor Valdecir Sgarbi Filho.
Também não se pôs em dúvida aqui o direito dela à gratificação
de que trata o art. 811, da Lei Complementar n. 108/20122,
ressaltando-se que Jussara demonstrou sua tese por meio
dos certificados de conclusão de cursos anexados aos autos
(Alfabetização e Letramento, Técnica em Serviços Públicos,
Fundamentos da Aquisição da Linguagem Escrita), num total de
um mil, quinhentas e vinte horas.
No mais, isto é, em relação ao pagamento dos atrasados e
nada obstante este magistrado vir decidindo reiteradamente
que um comando judicial nesse sentido não traduziria ofensa à
separação de poderes3 ou obstáculo à observância da Lei de
Responsabilidade Fiscal4, não haveria como deixar de admitir
relevante o argumento de que o réu, a exemplo de inúmeros outros
municípios brasileiros, enfrenta hoje séria dificuldade financeira,
de modo que necessário sim o discrime quanto ao emprego do
erário, privilegiando o que satisfaça mais o interesse coletivo.
Ante o exposto, julgo procedente parte do pedido e, por
conseguinte, condeno o Município de Rolim de Moura ao
implemento da gratificação ora em debate, na forma do art. 81
da precitada lei, ficando a entrega do que sob tal rubrica deixou
de fazê-lo desde fevereiro de dois mil e quinze (requerimento
administrativo – id. 16995576, pg. 2) para a época em que
disponha de verba específica para tanto.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Rolim de Moura – RO, em 30 de julho de 2018
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Juiz de Direito
____________________
1 Art. 81 O profissional da educação básica terá direito a 2%
(dois por cento) de gratificação sobre o vencimento básico com
a conclusão de cada soma de 60 (sessenta) horas de formação
continuada com certificação, oferecido pela Secretaria Municipal
de Educação ou instituições de ensino, limitados ao percentual de
20% (vinte por cento).
2 DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL DA LEI 001/03 –
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE
ROLIM DE MOURA.
3 De plano, afasta-se a tese segundo a qual e uma vez acolhida
a pretensão da autora, estar-se-ia desrespeitando a autonomia
do município. É que prevista também constitucionalmente (art.
100 e §§) a possibilidade de condenação da Fazenda Pública por
sentença judiciária e a maneira por que se dá o pagamento dos
respectivos valores (precatório ou requisição).
4[…] o réu deixou de comprovar, analiticamente, a assertiva de
que possível condenação ao pagamento da verba sub judice
elevará a despesa total com servidores para além de 60%
da receita corrente líquida, isto é, em desacordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal (art. 19, inc. III), tese essa que, seja
como for, não haveria mesmo de prevalecer, já que a própria Lei
Complementar nº 101/2000 exclui do cômputo acima as quantias
oriundas de decisão judicial (art. 19, § 1º, inc. IV).
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555, Centro,
CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69) 34422268
Número do processo
7003997-23.2018.8.22.0010
Classe/Ação
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: C. S. D. S.
REQUERIDO: D. E. D. T.
DESPACHO
Indefiro a solicitação de segredo de justiça, pois que não se
vislumbra aqui quaisquer das hipóteses do art. 189 do CPC/2015.
Cancele-se eventual audiência de conciliação designada, uma vez
que não se verifica aqui hipótese do art. 8º, da Lei n. 12.153/09.
No mais, cite(m)-se, nos termos da precitada norma.
SERVE
ESTE
DE
MANDADO/CARTA
PRECATÓRIA/
NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO PARA O CUMPRIMENTO DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO.
Rolim de Moura, em Segunda-feira, 23 de Julho de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Número do processo
7001732-48.2018.8.22.0010
Classe/Ação
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: JOVELINO GONCALVES DE JESUS
Advogado: VICTOR MACEDO DE SOUZA OAB: RO0008018
Endereço: desconhecido REQUERIDO: AGUAS DE ROLIM DE
MOURA SANEAMENTO SPE LTDA.
Advogado: FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB:
MT7348/O Endereço: DAS VIOLETAS, 256, LOT 23 QUADRA 08,
COND FLORAIS CUIAB, Cuiabá - MT - CEP: 78049-422
SENTENÇA
Nada obstante a“ordem de serviço” anexa ao Id 19307154 - Pág. 1,
na qual se registra em 28 de março último, às 11h25, uma hipotética
autorização para que o próprio Jovelino Gonçalves “religasse” o
fornecimento de água, já que havia pago a fatura em aberto (de
janeiro de 2018), a verdade é que nesse mesmo dia, no minuto
anterior, a ré emite um protocolo (anexo ao Id 17336779 - Pág. 1),
cuja apresentação aqui pelo demandante autoriza concluir que a
providência acima foi solicitada não por telefone como se disse na
réplica1 e sim pessoalmente.
Desse modo, não haveria como deixar de admitir o necessário
vínculo de causa e efeito (CDC, art. 14) entre o dano psicológico que
Jovelino afirma que experimentou e o serviço (mal) prestado pela
fornecedora: demora de mais de uma semana para restabelecer o
fornecimento de água2, até porque, nesse ponto e tendo em vista
a conjuntura acima, inverossímil a tese da ré no sentido de que
dias antes da propositura desta (3-4-2018) e, portanto, dentro de
um prazo razoável, a entrega de água fora efetivada por Jovelino
mesmo3.
Sobre o tema, colaciona-se abaixo jurisprudência do e. Tribunal de
Justiça de Minas Gerais.
EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. COPASA.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO.
RELIGAÇÃO. DEMORA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO
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MORAL. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. - A demora na religação do
fornecimento de água, além do prazo fixado, por ser serviço
essencial, implica em danos morais. - O arbitramento do valor
do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. - “Sendo meramente estimativo o valor da
indenização pedida na inicial, não ocorre a sucumbência parcial
se a condenação fixada na sentença é inferior àquele montante.”
(REsp. nº 21.696-9-SP). (TJMG - Apelação Cível 1.0027.12.009926/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Sérvulo , 6ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 08/10/2013, publicação da súmula em 18/10/2013).
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar ÁGUAS
DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA à entrega de
R$ 10.000,00, a título de dano moral, mais acréscimo monetário e
juros conforme Súmula 362 do STJ, observando-se que do trânsito
em julgado e independentemente de qualquer outra intimação o
início do prazo para cumprimento voluntário da sentença.
Desse modo, ultrapassado referido marco, arquivem-se ou
expeça-se certidão da dívida ativa (Provimento nº 13/2014-CG) ou,
ainda, inicie-se a fase de cumprimento da sentença (CPC/2015,
art. 523 ss.), bloqueando-se valores, restringindo-se o direito de
propriedade, penhorando-se bens etc.
Rolim de Moura, RO, 27 de julho de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
1No dia 28/03/2018 o Autor entrou em contato com a Requerida por
telefone, onde informou o pagamento da fatura em aberto e solicitou
a religação do fornecimento de água, pedido este que foi atendido,
e a Requerda autorizou que fosse realizado a autoreligação – o
cliente retira o lacre -, conforme O.S. 2018/14823.
2No dia 27 de março, o requerente conseguiu a segunda via da
conta vencida e efetuou o pagamento, informando, de imediato à
concessionária quanto à regularização da pendência ensejadora da
celeuma, entretanto, o serviço não foi restabelecido e o requerente
encontra-se com o abastecimento de água de sua residência
interrompido até a presente data. Trecho da inicial.
3A presente demanda foi distribuída em 03/04/2018, ou seja,
o Autor já tinha normalizado o fornecimento de água em sua
residência a mais de seis dias, não havendo que se falar em
concessão de liminar para religação do fornecimento de água.
Parte da contestação.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Número do processo
7001410-62.2017.8.22.0010
Classe/Ação
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: CAMILA GHELLER
Advogado: CAMILA GHELLER OAB: RO0007738 Endereço:
desconhecido EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se o(a) exequente a apresentar demonstrativo discriminado
e atualizado do crédito no qual se observe os parâmetros aplicáveis
à Fazenda Pública: correção monetária segundo o IPCA-E e juros
pelos índices de variação mensal estabelecida na caderneta de
poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei
n.º 11.960/09).
Transcorrido in albis o prazo para manifestação, arquivem-se.
Sobrevindo o cálculo, intime-se o executado a se manifestar acerca
dele.
Rolim de Moura, em 27 de julho de 2018
Eduardo Fernandes Rodovalho 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
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Processo nº: 7004469-24.2018.8.22.0010
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente : E. G. D. S.
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
PAULO
HENRIQUE
SCHMOLLER DE SOUZA - RO7887
Requerido :
ESTADO DE RONDÔNIAAdvogado(a): PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO
Intimação SENTENÇA E RECURSO
Intimação acerca da SENTENÇA (ID 20083175), sendo que o
prazo para eventual recurso, é de 10 dias, a contar da intimação.
Rolim de Moura, 30 de julho de 2018.

Processo nº: 7002800-33.2018.8.22.0010
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente : CIA DA MODA ROLIM LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERENTE: REGIANE TEIXEIRA STRUCKEL
- RO0003874
Requerido : RAISSA DE JESUS FERNANDES
Intimação/AR NEGATIVO – MUDOU-SE
Fica a(s) parte(s) requerente(s), por meio de seu(ua)(s) advogado(a)
(s), intimada(s), para no prazo de 5 dias, apresentar novo endereço
da parte requerida, RAISSA DE JESUS FERNANDES, devido AR
Negativo (ID 20099585) em que consta “não existe o número”.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Processo nº 7004210-29.2018.8.22.0010
CLASSE PROCESSUAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO: [Saúde]
REQUERENTE(S): Nome: ROMANA MARIA DE ANDRADE
VIANA
Endereço: CEL. JORGE TEIXEIRA, 4537, BEIRA RIO, Rolim de
Moura - RO - CEP: 76940-000
REQUERIDO(A)(S): Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
VALOR DA CAUSA: R$ 1.302,10
DECISÃO
Embora a condenação tenha sido para o cumprimento de
obrigação de fazer, muito provável que, conforme inúmeros outros
processos a tramitar por aqui, acabará sendo satisfeita mesmo é
com a entrega de dinheiro.
Além disso, verifica-se que a espera pelo cumprimento
espontâneo da obrigação pelo réu colocaria em desnecessário
risco a saúde da autora, considerando-se que deveria submeterse a avaliação com médico endocrinologista ainda no mês de
março passado, ocasião em que haveria apresentar os resultados
de vários exames1, bem assim que é portadora de cardiopatia
isquêmica crônica, e necessita tratamento mediante uso contínuo
e por tempo indeterminado dos fármacos Cardilol 25mg, Micardis
80MG, Paquetá 75MG, Plenance 20MG e Ezetrol 10MG, e
acompanhamento com cardiologista clínico.
Constata-se também a iterativa recusa do réu ao cumprimento
de determinação no sentido de que fornecesse a Romana o
tratamento.
Assim, intime-se o Estado para que, no prazo de 30 dias,
providencie os meios para a realização dos exames e a entrega
dos fármacos
Deixando de fazê-lo, verifica-se ser mesmo a hipótese do art. 3º,
da Lei nº 12.153/2009, de modo que, noticiado o descumprimento,
será disponibilizado o valor (R$ 1.302,10) mediante saque em
conta bancária da qual seja titular o réu.
Nesse caso, bloqueie-se o montante supra e confeccione-se
minuta para transferência. Na sequência, expeça-se alvará
Serve este como MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA.
Rolim de Moura, RO, Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
¹ HEMOGRAMA COM PLAQUETAS, GLICEMIA, LIPIDOGRAMA,
TGO e TGP, CREATI NINA, URÉIA, CÁLCIO TOTAL, CÁLCIO
SÉRICO, TSH e T4 LIVRE, PTH (PARATOFIOMONIO),
25HIDROXOVITAMINA D, FÓSFORO, FOSFATOSE ALCALINA,
EAS e DENSITOMETRIA ÓSSEA e avaliações médicas –
endocrinologista e cardiologista.

Processo nº: 7002551-19.2017.8.22.0010
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente : COLEGIO CLARICE LISPECTOR LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANANDA OLIVEIRA BARROS RO0008131, FABIO JOSE REATO - RO0002061
Requerido : JOSE CARLOS CAVALHEIRO
Intimação/AR NEGATIVO – MUDOU-SE
Fica a(s) parte(s) requerente(s), por meio de seu(ua)(s) advogado(a)
(s), intimada(s), para no prazo de 5 dias, apresentar novo endereço
da parte requerida, JOSE CARLOS CAVALHEIRO, devido AR
Negativo (ID 20041113) em que consta “mudou-se”.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
Processo nº: 7002910-32.2018.8.22.0010
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente : DANIELA DAMARIS JACOMINI LOPES
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSCIANY CRISTINA SGARBI
LOPES - RO0003868
Requerido : ZELITO SANTOS VASCONCELLOS e outros
Intimação/AR NEGATIVO – MUDOU-SE
Fica a(s) parte(s) requerente(s), por meio de seu(ua)(s) advogado(a)
(s), intimada(s), para no prazo de 5 dias, apresentar novo endereço
da parte requerida, ZELITO SANTOS VASCONCELLOS, devido
AR Negativo (ID 20041722) em que consta “mudou-se”.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
Processo nº: 7003623-41.2017.8.22.0010
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente : JULIO CEZAR ALVES CARDOSO - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: OZIEL SOBREIRA LIMA RO0006053
Requerido : WEMERSON PEREIRA CORDEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO: Não informado
Intimação/AR NEGATIVO – MUDOU-SE
Fica a(s) parte(s) requerente(s), por meio de seu(ua)(s) advogado(a)
(s), intimada(s), para no prazo de 5 dias, apresentar novo endereço
da parte requerida, WEMERSON PEREIRA CORDEIRO, devido
AR Negativo (ID 20041309) em que consta “mudou-se”.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
Processo nº: 7003141-59.2018.8.22.0010
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente : AGROMEC PRODUTOS AGRICOLAS E
VETERINARIOS LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERENTE: GLEYSON CARDOSO FIDELIS
RAMOS - RO0006891
Requerido : RONE CARLOS DE OLIVEIRA
Intimação/AR NEGATIVO – MUDOU-SE
Fica a(s) parte(s) requerente(s), por meio de seu(ua)(s) advogado(a)
(s), intimada(s), para no prazo de 5 dias, apresentar novo endereço
da parte requerida, RONE CARLOS DE OLIVEIRA, devido AR
Negativo (ID 20041935) em que consta “mudou-se”.
Rolim de Moura/RO, 30 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
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Processo nº: 7004852-36.2017.8.22.0010
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente : DANIELA DE MELO MOTA
Advogado do(a) REQUERENTE: TAYNA DAMASCENO DE
ARAUJO - RO0006952
Requerido : INSEL AIR INTERNATIONAL B.V.
Advogado do(a) REQUERIDO: Não informado
Intimação/AR NEGATIVO – MUDOU-SE
Fica a(s) parte(s) requerente(s), por meio de seu(ua)(s) advogado(a)
(s), intimada(s), para no prazo de 5 dias, apresentar novo endereço
da parte requerida, INSEL AIR INTERNATIONAL B.V., devido AR
Negativo (ID 20097957) em que consta “mudou-se”.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
Processo nº: 7002923-31.2018.8.22.0010
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente : GLORIALUZ FLORES VACA COM. DE VESTUARIO
SEMI-JOIAS E BIJUTERIAS - ME
Advogados do(a) REQUERENTE: SIDNEI FURTADO MENDONCA
- RO0004880, CATIANE DARTIBALE - RO0006447
Requerido : MONIKE CANOLA DE CARVALHO
Intimação/AR NEGATIVO – MUDOU-SE
Fica a(s) parte(s) requerente(s), por meio de seu(ua)(s) advogado(a)
(s), intimada(s), para no prazo de 5 dias, apresentar novo endereço
da parte requerida, MONIKE CANOLA DE CARVALHO, devido AR
Negativo (ID 20041217) em que consta “mudou-se”.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ESTADO DE RONDÔNIA PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rolim de Moura Juizado Especial Cível, Criminal e
da Fazenda Pública Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João
Pessoa, 4555, Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil.
Fone: (69) 3442-2268Processo nº 7003852-64.2018.8.22.0010
CLASSE PROCESSUAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
ASSUNTO: [Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à
Execução]
REQUERENTE(S): Nome: MARISA GLOWASKY
Advogado: EVANDRO JOEL LUZ OAB: RO7963 Endereço:
desconhecido
REQUERIDO(A)(S): Nome: NEUSA MARIA DOMINGUES DA
SILVA FRANCO
VALOR DA CAUSA: R$ 19.504,12
DECISÃO
Nos termos do caput do art. 52 da Lei n.º 9.099/95, os embargos
deverão ser oferecidos nos mesmos autos e não distribuídos por
dependência. Ademais, pedido de substituição de bem penhorado
não figura entre as hipóteses do inc. IX daquela norma.
Independente disso, inoportuno o argumento segundo o qual
haveria excesso, mesmo porque o valor bloqueado corresponde,
tanto por tanto, ao da execução (id. 18016476, do proc. 700114815.2017.8.22.0010).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Intime-se e arquive-se.
Rolim de Moura, RO, Segunda-feira, 02 de Julho de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
Processo nº : 7009438-53.2016.8.22.0010
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente : RICARDO LOOSE TIMM
Advogada : SIRLEY DALTO - RO0007461
Requerido : MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Procurador : Procuradoria Geral do Município de Rolim de Moura
Intimação/Retorno dos Autos da Turma Recursal:
Fica o(a) Requerente, por meio de seu(ua)(s) advogado(a)
(s), intimado(a) acerca do retorno dos autos da turma recursal,
devendo, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito,
sob pena de arquivamento.
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Processo nº : 7006276-50.2016.8.22.0010
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente : DAVI GOMES DA SILVA
Advogado : SILVIO VIEIRA LOPES - SP00072-B
Requerida : SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Advogados : RICHARD LEIGNEL CARNEIRO OAB: RN0009555,
WILSON BELCHIOR OAB: RO0006484
Intimação/Pagamento das Custas Processuais:
Fica o(a) Requerido, por meio de seu(ua)(s) advogado(s),
intimado(a), para no prazo de 15 dias, comprovar o pagamento
das custas processuais a que foi condenado(a) conforme acordão
(Id 19787618), sob pena de inscrição em dívida ativa, nos termos
do Provimento Conjunto N. 005/2016-PR-CG, publicado no DJE
244/2016 de 29/12/2016.
Processo nº : 7009440-23.2016.8.22.0010
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente : MARCIA DA SILVA BRUMATE
Advogada : SIRLEY DALTO - RO0007461
Requerido : MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Procurador : Procuradoria Geral do Município de Rolim de Moura
Intimação/Retorno dos Autos da Turma Recursal:
Fica o(a) Requerente, por meio de seu(ua)(s) advogado(a)
(s), intimado(a) acerca do retorno dos autos da turma recursal,
devendo, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito,
sob pena de arquivamento.
Processo nº : 7006276-50.2016.8.22.0010
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente : DAVI GOMES DA SILVA
Advogado : SILVIO VIEIRA LOPES - SP00072-B
Requerida : SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Advogados : RICHARD LEIGNEL CARNEIRO OAB: RN0009555,
WILSON BELCHIOR OAB: RO0006484
Intimação/Retorno dos Autos da Turma Recursal:
Fica o(a) Requerente, por meio de seu(ua)(s) advogado(s),
intimado(a) acerca do retorno dos autos da turma recursal,
devendo, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito,
sob pena de arquivamento.

1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7007902-07.2016.8.22.0010
Classe/Ação : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente : LUANA KALINE DA SILVA
Advogado : Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA GHELLER RO0007738, REGIANE TEIXEIRA STRUCKEL - RO0003874
Requerido : JOAO DE SOUZA ROCHA
Advogado : Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para manifestar
interesse no prosseguimento do feito, no prazo em 05 (cinco) dias,
sem manifestando se pretende a satisfação do crédito, nos termos
do despacho de id 16618620. Rolim de Moura/RO, 30 de julho de
2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo :
7001889-89.2016.8.22.0010
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Polo ativo : ORLANDO UVEDA CARMONA FILHO
Advogado : DILMA DE MELO GODINHO - RO0006059
Polo passivo : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Intimação
Ficam AS PARTES, por meio de seus procuradores, intimadas
a, no prazo legal, manifestarem-se sobre o retorno dos autos do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Rolim de Moura, 30 de julho de 2018.
ENDRIO PATRIK BOM FIM
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7001023-13.2018.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : CREUZELINA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES
Advogado : Advogados do(a) AUTOR: FABIANA CRISTINA
CIZMOSKI - RO0006404, MATHEUS DUQUES DA SILVA RO0006318
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7000683-69.2018.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : ELSA RUYVO
Advogado : Advogados do(a) AUTOR: DARCI ANDERSON DE
BRITO CANGIRANA - RO0008576, MICHELE TEREZA CORREA
- RO0007022, GABRIELA CARVALHO GUIMARAES - RO0008301
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7002283-28.2018.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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Requerente : MARILENE BORGES DOS SANTOS
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: DAGMAR DE MELO
GODINHO KURIYAMA - RO7426
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7002303-19.2018.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : RIVANILDO PEREIRA DA SILVA
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: EDMAR FELIX DE MELO
GODINHO - RO0003351
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7004214-03.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Requerente : FRETALINA FREDERICO DA ROCHA
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: PAULO NUNES RIBEIRO RO0007504
Requerido : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
SEGURO DPVAT SA
Advogado : Advogado do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR RO0006665
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 0004593-34.2015.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : SALVIO AGUIAR SILVA
Advogado : Advogados do(a) AUTOR: DILMA DE MELO GODINHO
- RO0006059, EDMAR FELIX DE MELO GODINHO - RO0003351,
REJANE MARIA DE MELO GODINHO - RO0001042
Requerido : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
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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.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
LEONARDO GOMES DE MOURA
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7006409-92.2016.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 10.560,00
AUTOR: TATIELE DA SILVA LUCAS
Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA
UMEHARA - RO0004227
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
1. Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento
definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação
de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.
2. Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante
judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no
prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução
(art. 535, CPC).
3. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da
executada, expeça-se precatório ou RPV em favor do exequente
(art. 535, § 3º, CPC).
4. Havendo impugnação parcial, expeça-se precatório ou RPV
em relação a parte não questionada ou incontroversa (art. 535, §
4º,CPC).
5. Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase
de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor da
execução (art. 85, §§ 2º e 3º, I, CPC), cujo montante deverá ser
acrescido ao débito principal (art. 85, § 13, CPC). Não são devidos
honorários advocatícios em caso de expedição de precatório,
desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Segue precedente:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE DE
CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou orientação de
que nas execuções contra a Fazenda Pública ajuizadas após a
vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001 e não embargadas,
os honorários advocatícios serão devidos quando se tratar
de débitos de pequeno valor. 2. Agravo interno não provido.
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Agravo
Regimental no Recurso Especial 1.572.722/RS. Relator Ministro
Mauro Campbell Marques. Julgamento: 08/03/2016. Publicação:
14/03/2016.)
5.1. Para a hipótese de decurso do prazo sem impugnação, deve
a parte autora apresentar os cálculos dos honorários arbitrados no
item 5 antes da expedição da RPV.
5.2. Apresentada impugnação, as questões relativas aos honorários
desta fase serão decididas junto com a própria impugnação.
6. Autorizado(s) o(s) pagamento(s) e vindas as informações do(s)
depósito(s) judicial(is), expeça(m)-se o necessário à entrega do(s)
valor(es) ao(s) exequente(s).
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7002345-39.2016.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 10.560,00
AUTOR: IVAN RAFAEL ROSZAK
Advogado do(a) AUTOR: EDMAR FELIX DE MELO GODINHO RO0003351
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
1. Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento
definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação
de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.
2. Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante
judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no
prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução
(art. 535, CPC).
3. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da
executada, expeça-se precatório ou RPV em favor do exequente
(art. 535, § 3º, CPC).
4. Havendo impugnação parcial, expeça-se precatório ou RPV
em relação a parte não questionada ou incontroversa (art. 535, §
4º,CPC).
5. Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase
de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor da
execução (art. 85, §§ 2º e 3º, I, CPC), cujo montante deverá ser
acrescido ao débito principal (art. 85, § 13, CPC). Não são devidos
honorários advocatícios em caso de expedição de precatório,
desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Segue precedente:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE DE
CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou orientação de
que nas execuções contra a Fazenda Pública ajuizadas após a
vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001 e não embargadas,
os honorários advocatícios serão devidos quando se tratar
de débitos de pequeno valor. 2. Agravo interno não provido.
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Agravo
Regimental no Recurso Especial 1.572.722/RS. Relator Ministro
Mauro Campbell Marques. Julgamento: 08/03/2016. Publicação:
14/03/2016.)
5.1. Para a hipótese de decurso do prazo sem impugnação, deve
a parte autora apresentar os cálculos dos honorários arbitrados no
item 5 antes da expedição da RPV.
5.2. Apresentada impugnação, as questões relativas aos honorários
desta fase serão decididas junto com a própria impugnação.
6. Autorizado(s) o(s) pagamento(s) e vindas as informações do(s)
depósito(s) judicial(is), expeça(m)-se o necessário à entrega do(s)
valor(es) ao(s) exequente(s).
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7002339-95.2017.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Ação: R$ 14.508,53
EXEQUENTE: PAPELARIA LUPI LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: VICTOR MACEDO DE SOUZA RO0008018
EXECUTADO: TOTAL S.A
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Advogado do(a) EXECUTADO:
Considerando que já houve a penhora do valor integral da dívida
sobre os direitos que a executada detém sobre o contrato de
arrendamento do estabelecimento industrial (ID 16474778), intimese novamente a arrendatária DISTRIBOI INDÚSTRIA COMÉRCIO
E TRANSPORTE DE CARNE BOVINA LTDA., para que deposite o
valor de R$ 22.712,78 em conta judicial vinculada a este processo,
o que deverá ser devidamente comprovado por ela nos autos.
Prazo: 10 dias.
Consigne-se na intimação que o descumprimento desta
determinação no prazo concedido, ocasionará a incidência de multa
diária, no importe de R$ 1.000,00, em obediência aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, até o limite de R$ 10.000,00,
valor este que será revertido em proveito da credora.
Sirva esta decisão como carta ou mandado de intimação para a
DISTRIBOI INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARNE
BOVINA LTDA, com sede na cidade de Seringueiras, Rodovia BR
429, Km 2,5, s/n°, lote 01, sala 01, CEP 76934-000.
Após a comprovação do depósito, intime-se pessoalmente a
parte executada e expeça-se alvará para levantamento em favor
do credor e/ou de seu advogado, desde que ele possua poderes
específicos para tanto; estando desde já autorizada a transferência,
acaso haja informação da conta.
Sirva esta decisão como carta ou mandado de intimação para a
TOTAL S/A, localizada na BR-010, Km 02, sentido Pimenta Bueno,
Zona Rural, Rolim de Moura/RO, CEP 76.940-000.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7001714-27.2018.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 11.448,00
AUTOR: PAULO DAS NEVES CARDOSO
Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA
UMEHARA - RO0004227
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
A rigor, para a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se
necessária a demonstração da verossimilhança das alegações e
o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o
risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
Nessa linha de raciocínio, em que pese o pedido formulado pelo
autor, numa análise perfunctória dos autos, não vislumbro o
preenchimento dos requisitos mencionados, sobretudo porque
o laudo médico mais recente colacionado aos autos referente à
eventual incapacidade da requerente foi emitido há mais 6 meses,
data de dezembro de 2017 (ID. 17319907, p. 1).
Para o restabelecimento do benefício, o requerente deveria ter
comprovado que a doença incapacitante ainda o acomete, o que
não ocorreu no presente caso, pois o laudo juntado, como dito, não
é atual.
Outrossim, exames e receitas médicas não são documentos
hábeis a comprovar incapacidade laboral, haja vista que o juízo
não possui conhecimento técnico/científico na área da medicina
para interpretar resultados de exames, conforme intelecção do art.
156 do CPC.
Dessa forma, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
Defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária.
O feito tramitará pelo procedimento comum (Título I do Livro I da
Parte Especial do CPC).
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Revela-se contraproducente a designação de audiência de
conciliação mormente porque nesta comarca não existe escritório de
representação processual da União e suas autarquias. Além disso,
as circunstâncias da causa e a experiência prática evidenciam ser
improvável a obtenção de conciliação na hipótese em exame.
Assim, nos termos dos arts. 156, § 5º e 465 do CPC, determino a
realização de perícia médica e nomeio perita a médica BRUNA
CAROLINE BASTIDA ANDRADE que deverá examinar a parte autora
e responder aos quesitos do Juízo (formulário anexo) e das partes.
Nos termos da Resolução n. 232/2016 do Conselho da Justiça
Federal, arbitro honorários periciais no valor de R$ 500,00, a serem
pagos à conta da Justiça Federal e nos moldes da norma citada.
A majoração do valor máximo (que na espécie é de R$ 370,00,
conforme tabela da resolução) foi feita com base no permissivo do
§ 4° do art. 2º da resolução em comento, dada a complexidade dos
estudos necessários.
Designo a perícia médica para o dia 14/9/2018, às 14 horas, por ordem
de chegada, a qual será realizada na Clínica Dr. Atende, localizada na
Rua Corumbiara, n. 4564, Centro, Rolim de Moura/RO (Telefone: 69
3342-4057 ou 99951-3133).
Intime-se a parte autora por meio dos seus advogados para: a)
comparecer ao local, dia e horário designados para a realização
do exame pericial portando todos os documentos referentes
a incapacidade aduzida na peça vestibular, tais como laudos,
receituários médicos, exames, entre outros; b) indicar assistentes
técnicos e apresentar quesitos, salvo se já o fez.
Intime-se o perito nomeado para manifestação, devendo, na mesma
oportunidade, informar dados pessoais necessários para pagamento
dos honorários periciais.
O laudo deverá ser encaminhado a este Juízo no prazo de 30 dias,
a contar da data da realização do exame pericial, acompanhado dos
dados pessoais necessários, para fins de pagamento dos honorários
periciais, o que desde já defiro, devendo o cartório providenciar o
necessário para pagamento.
Após a juntada do laudo pericial, cite-se e intime-se o INSS.
Com a apresentação de contestação com preliminares ou documentos,
intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. Caso
contrário, certifique-se e, em seguida, tornem-me os autos conclusos
para julgamento.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0028544-67.2009.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 29.292,00
AUTOR: BRUNO HENRIQUE DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: DANILO CONSTANCE MARTINS
DURIGON - RO0005114, FABIO JOSE REATO - RO0002061
RÉU: COMERCIAL PASTORIO LTDA
Advogado do(a) RÉU: LOUISE SOUZA DOS SANTOS HAUFES RO0003221
Reitero a decisão proferida ao ID 18704334, p. 89.
Consigne-se na intimação que o descumprimento desta determinação,
observando-se o prazo pactuado no contrato de locação vigente,
ocasionará a incidência de multa diária, no importe de R$ 1.000,00,
em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
até o limite de R$ 10.000,00, valor este que será revertido em proveito
do autor.
Deverá o locatário, no mesmo prazo, juntar aos autos cópia do contrato
de locação vigente do imóvel de propriedade do executado.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7003382-67.2017.8.22.0010
Classe: MONITÓRIA (40)
Valor da Ação: R$ 384,89
AUTOR: HS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO POLLETINI MARTINS - RO5908
RÉU: AMAURILDO GONCALVES DE AZEVEDO
Advogado do(a) RÉU:
Intime-se a parte exequente a apresentar planilha com detalhamento
do crédito cobrado (débito principal, multa, correções e juros), o
que aliás, é ônus que lhe incumbe, conforme intelecção do art. 798,
inc. I, alínea “b” do CPC.
Somente então tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0003974-46.2011.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Ação: R$ 12.405,33
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA
- RO0002027
EXECUTADO: ADEMIR RODRIGUES DE MORAIS
Advogado do(a) EXECUTADO:
1. Indefiro o pedido de reiteração da ordem de decretação de
bloqueio de valores (ID 19281890), haja vista tentativa ter sido
realizada por este Juízo sem qualquer resultado positivo, conforme
se observa ao ID 16306991.
Desse modo, mostra-se contraproducente o deferimento do
pedido deduzido pela parte exequente, mormente por não ter
sido comprovada qualquer alteração na situação econômica da
devedora que implique na existência de valor penhorável em
contas de sua titularidade.
Aliás, nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA
DILIGÊNCIA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE
NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, novo
pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema BacenJud
pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade.
Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013, e REsp
1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 18/4/2013. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem,
soberano na análise das provas carreadas pelas partes, consignou
que “o indeferimento do pedido de reiteração de ofícios aos bancos,
sem fato novo que o justifique, não traz negativa de priorização
da penhora em dinheiro que justifique o acolhimento do presente
agravo interno.” (fl. 125, e-STJ). Razão pela qual não se mostra
viável a aferição do cabimento de nova diligência sem que se
faça nova incursão nas provas constantes dos autos, providência
que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não
provido.
EXECUÇÃO. NOVA PESQUISA BACENJUD. É dever do credor
demonstrar indícios de alteração da situação econômica do
executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio
do sistema BACENJUD. (Agravo de Instrumento, Processo n.
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0008353-26.2012.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) do Acódão: Des. Eurico
Montenegro, Data de julgamento: 13/12/2012)
Anoto, que as Cooperativas de Crédito estão incluídas no sistema
Bacenjud.
2. Considerando que não foram localizados bens da parte
devedora sobre os quais possa recair a penhora, suspendo o
curso da execução pelo prazo de 1 ano (art. 921, III, § 1º e § 4º, do
CPC), período que a credora disporá para indicar a localização de
eventuais bens que possam ser constritos.
Decorrido esse prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis,
arquivem-se os autos, não sendo necessária nova intimação da
parte credora, porque já intimada por meio desta decisão. Além
disso, escoado o prazo de suspensão sem manifestação do
exequente, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.
Os autos deverão aguardar o prazo prescricional no arquivo (§ 4°
do art. 921), não podendo ser incinerados.
Encontrados que sejam, a qualquer tempo, bens penhoráveis da
parte devedora, desarquivem-se os autos para prosseguimento da
execução.
Aguarde-se o prazo de suspensão. Após, ao arquivo pelo prazo de
03 anos.
Projeção da prescrição intercorrente: 16/07/2022 (duplicata - art.
18, I, da Lei 5.474/68).
Intimem-se.
Rolim de Moura, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7001064-77.2018.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 6.717,71
AUTOR: PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ CARLOS BELLAN - RJ138983
RÉU: MAY TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
Advogado do(a) RÉU: DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR
- RO0003214
Nome: MAY TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
Endereço: avenida norte sul, 3515, beira rio, Rolim de Moura - RO
- CEP: 76940-000
Intime-se a parte autora a, no prazo de 15 dias, emendar a inicial
recolhendo o valor das custas processuais (1% sobre o valor da
causa), sob pena de indeferimento.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7006809-09.2016.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Ação: R$ 22.664,20
EXEQUENTE: BANCO CETELEM S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA
TEIXEIRA - SP0327026
EXECUTADO: ELIZABETH ROSSMANN PRECILIUS
Advogados do(a) EXECUTADO: BRICY EMANUELLA ROCHA
ALENCAR ALVES - CE36093, TATIANA LAMBERT BRASIL CE17282, GILDO LEOBINO DE SOUZA JUNIOR - CE28669
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1. Intime-se a parte exequente na pessoa de seu advogado a, no
prazo de 5 dias, dar andamento ao feito, sob pena de incidência do
art. 485, inciso III do CPC.
2. Acaso reitere o interesse nas diligências insertas ao ID 19199974,
deverá o exequente provar o recolhimento previsto no art. 17 da Lei
Estadual 3.896/16.
3. Somente então tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7003423-97.2018.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 11.448,00
AUTOR: PAULO GONCALVES DIAS
Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA
UMEHARA - RO0004227
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: , Porto Velho - RO - CEP: 76820-120
Decisão
As alegações do requerente são verossímeis, sobretudo porque
as provas documentais juntadas com a inicial demonstram
ser ele segurado da previdência social e portador de doença
temporariamente incapacitante, pois apresenta quadro clínico de
coronariopatia grave com indicação de revascularização miocárdica,
evolui com angina aos esforços classe III (CID I20,9, I25; E78, I10
e I50), conforme laudo médico elaborado pelo cardiologista Valmir
Fávaro Martins, CRM/RO 1888 (ID 18983459, p. 5).
De mais a mais, a necessidade do autor é patente, haja vista ser
ele portador de doença cardíaca, necessitando do recebimento
do benefício previdenciário para sua subsistência, bem como
para custear eventuais medicamentos e tratamentos médicos,
objetivando que ele viva com o mínimo necessário à sua existência.
Logo, a concessão da tutela provisória de urgência é medida
necessária à efetivação do minimum minimorum exigível para uma
vida humana digna.
Isso posto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e, por
consequência, determino que o INSS restabeleça no prazo de 10
dias, em favor do autor, o benefício auxílio-doença.
Advirto ao INSS que deverá manter ativo o benefício do autor até
a data da sentença, quando será ou não confirmado o deferimento
da tutela de urgência (art. 60, §8°, da Lei 8.213/1991).
Encaminhe-se a intimação para cumprimento da tutela provisória
por meio eletrônico para APS/ADJ – Porto Velho, aos cuidados
da gerente executiva da AADJ, Vanessa Felipe de Melo
(apsdj26001200@inss.gov.br) ou sirva esta decisão como ofício
para APS/ADJ - Porto Velho: Rua Campos Sales, 3132, Bairro
Olaria, Porto Velho/RO, CEP 76.801-246.
O descumprimento da tutela aqui deferida implicará em aplicação
de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 6.000,00,
em favor do requerente. A cessação indevida do benefício uma vez
implantado por meio desta decisão implicará em multa no valor de
R$ 10.000,00, em favor do autor.
Defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária.
O feito tramitará pelo procedimento comum (Título I do Livro I da
Parte Especial do CPC).
Revela-se contraproducente a designação de audiência de
conciliação mormente porque nesta comarca não existe escritório
de representação processual da União e suas autarquias. Além
disso, as circunstâncias da causa e a experiência prática evidenciam
ser improvável a obtenção de conciliação na hipótese em exame.
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Assim, nos termos dos arts. 156, § 5º e 465 do CPC, determino
a realização de perícia médica e nomeio perita a médica BRUNA
CAROLINE BASTIDA ANDRADE que deverá examinar a parte
autora e responder aos quesitos do Juízo (formulário anexo) e das
partes.
Nos termos da Resolução n. 232/2016 do Conselho da Justiça
Federal, arbitro honorários periciais no valor de R$ 500,00, a serem
pagos à conta da Justiça Federal e nos moldes da norma citada.
A majoração do valor máximo (que na espécie é de R$ 370,00,
conforme tabela da resolução) foi feita com base no permissivo do
§ 4° do art. 2º da resolução em comento, dada a complexidade dos
estudos necessários.
Designo a perícia médica para o dia 14/9/2018, às 14 horas, por
ordem de chegada, a qual será realizada na Clínica Dr. Atende,
localizada na Rua Corumbiara, n. 4564, Centro, Rolim de Moura/
RO (Telefone: 69 3342-4057 ou 99951-3133).
Intime-se a parte autora por meio dos seus advogados para: a)
comparecer ao local, dia e horário designados para a realização
do exame pericial portando todos os documentos referentes
a incapacidade aduzida na peça vestibular, tais como laudos,
receituários médicos, exames, entre outros; b) indicar assistentes
técnicos e apresentar quesitos, salvo se já o fez.
Intime-se o perito nomeado para manifestação, devendo, na
mesma oportunidade, informar dados pessoais necessários para
pagamento dos honorários periciais.
O laudo deverá ser encaminhado a este Juízo no prazo de 30 dias,
a contar da data da realização do exame pericial, acompanhado
dos dados pessoais necessários, para fins de pagamento dos
honorários periciais, o que desde já defiro, devendo o cartório
providenciar o necessário para pagamento.
Após a juntada do laudo pericial, cite-se e intime-se o INSS.
Com a apresentação de contestação com preliminares ou
documentos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo
legal. Caso contrário, certifique-se e, em seguida, tornem-me os
autos conclusos para julgamento.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7001730-49.2016.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 2.640,00
AUTOR: AMERICO GOMES DE FARIA
Advogado do(a) AUTOR: GLEYSON CARDOSO FIDELIS RAMOS
- RO0006891
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
1. Cuida-se da instauração de procedimento de cumprimento
definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação
de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.
2. Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante
judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no
prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução
(art. 535, CPC).
3. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da
executada, expeça-se precatório ou RPV em favor do exequente
(art. 535, § 3º, CPC).
4. Havendo impugnação parcial, expeça-se precatório ou RPV
em relação a parte não questionada ou incontroversa (art. 535, §
4º,CPC).
5. Para o caso de expedição de RPV, arbitro honorários da fase
de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor da
execução (art. 85, §§ 2º e 3º, I, CPC), cujo montante deverá ser
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acrescido ao débito principal (art. 85, § 13, CPC). Não são devidos
honorários advocatícios em caso de expedição de precatório,
desde que não haja impugnação (art. 85, § 7º, CPC).
Segue precedente:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE DE
CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou orientação de
que nas execuções contra a Fazenda Pública ajuizadas após a
vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001 e não embargadas,
os honorários advocatícios serão devidos quando se tratar
de débitos de pequeno valor. 2. Agravo interno não provido.
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Agravo
Regimental no Recurso Especial 1.572.722/RS. Relator Ministro
Mauro Campbell Marques. Julgamento: 08/03/2016. Publicação:
14/03/2016.)
5.1. Para a hipótese de decurso do prazo sem impugnação, deve
a parte autora apresentar os cálculos dos honorários arbitrados no
item 5 antes da expedição da RPV.
5.2. Apresentada impugnação, as questões relativas aos honorários
desta fase serão decididas junto com a própria impugnação.
6. Autorizado(s) o(s) pagamento(s) e vindas as informações do(s)
depósito(s) judicial(is), expeça(m)-se o necessário à entrega do(s)
valor(es) ao(s) exequente(s).
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
JCSDC
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7002338-47.2016.8.22.0010
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Valor da Ação: R$ 48.157,31
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- SP0115665
RÉU: MARIA ENISIA SOARES DE SOUZA
Advogado do(a) RÉU: EDDYE KERLEY CANHIM - RO0006511
Nome: MARIA ENISIA SOARES DE SOUZA
Endereço: Rua I, 6550, Mário Andreazza, Ji-Paraná - RO - CEP:
76913-016
Indefiro o pleito deduzido pela parte autora (ID 19201011), uma vez
que a requerida foi citada pessoalmente e apresentou contestação.
Diga a autora acerca do teor da peça defensiva e dos documentos
apresentados pela requerida.
Em seguida, venham-me os autos conclusos para julgamento.
Rolim de Moura, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7004214-66.2018.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 11.448,00
AUTOR: VILMA METILDE BORGES
Advogados do(a) AUTOR: BETANIA RODRIGUES CORA RO0007849, DANIELLE GOMES DO NASCIMENTO - RO9481
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RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Defiro à autora os benefícios da gratuidade judiciária.
O feito tramitará pelo procedimento comum (Título I do Livro I da
Parte Especial do CPC).
Anoto que não houve pedido, tampouco apresentação de
fundamentos jurídicos para a concessão dos efeitos da tutela
provisória de urgência em caráter incidental.
Revela-se contraproducente a designação de audiência de
conciliação mormente porque nesta comarca não existe escritório
de representação processual da União e suas autarquias. Além
disso, as circunstâncias da causa e a experiência prática evidenciam
ser improvável a obtenção de conciliação na hipótese em exame.
Dito isto, cite-se o INSS.
Após, com a apresentação de contestação com preliminares ou
documentos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo
legal. Caso contrário, certifique-se e, em seguida, tornem-me os
autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
P.K.G.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo :
7001108-45.2017.8.22.0006
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Polo ativo : HDI SEGUROS S.A.
Advogado : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR0039162
Polo passivo : F. GAZARO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
e outros
Advogado : ROBSON FERNANDO BARROS DE SOUSA PR49759, PAULO EDUARDO PRADO - SP182951
Intimação
Fica a PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, intimada
a, no prazo de 5 (cinco) DIAS, comprovar o recolhimento das
CUSTAS disciplinadas pelo art. 17 da Lei Estadual nº 3.896/2016,
devendo ser discriminadas as diligências que a parte pretender ver
realizadas.
Rolim de Moura, 30 de julho de 2018.
ENDRIO PATRIK BOM FIM
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7005422-37.2017.8.22.0005
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS
Advogado : MARCELO PERES BALESTRA (OAB/RO 2650)
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo
legal, manifestar do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ANTONIO PEREIRA BARBOSA
DIRETOR DE CARTÓRIO
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7002204-83.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : WALDNEYA SCHULZ DOS SANTOS
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: ELOIR CANDIOTO ROSA RO0004355
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7004414-10.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : MANOEL ROCHA FILHO
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: ELOIR CANDIOTO ROSA RO0004355
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7008224-83.2018.8.22.0001
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : HOKALI & CIA LTDA - ME
Advogado : KATIA APARECIDA PULLIG DE OLIVEIRA (OAB/
RO 7148), THIAGO DA SILVA VIANA (OAB/RO 6227), FELIPPE
ROBERTO PESTANA (OAB/RO 5077)
Requerido : MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para manifestar
interesse no prosseguimento do feito, no prazo em 05 (cinco)
dias, consoante art. 485, III, § 1º do CPC, com a providência de
acordo com o caso, face a certidão adiante transcrita,sob pena de
arquivamento.
CERTIDÃO: “Certifico, para os devidos fins de direito, que associei
a estes autos o boleto de custas iniciais no valor de R$ 6.711,72,
juntado aos autos (id n. 16724562), viabilizando assim, a emissão
pela parte requerente, do boleto custas iniciais adiadas: Código
1001.2 O certificado é verdade e dou fé. Rolim de Moura, 30 de
julho de 2018. (a) ANTONIO PEREIRA BARBOSA - DIRETOR DE
CARTÓRIO”
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ANTONIO PEREIRA BARBOSA
DIRETOR DE CARTÓRIO
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PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7000143-21.2018.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : ELAINE GOMES DA SILVA
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE
LIMA UMEHARA - RO0004227
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7000622-14.2018.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : MARLENE ROSA DA SILVA
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: ELOIR CANDIOTO ROSA RO0004355
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7000193-47.2018.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : MARIA ALICE FRANCA
Advogado : Advogados do(a) AUTOR: RONILSON WESLEY
PELEGRINE BARBOSA - RO0004688, DOUGLAS TOSTA
FEITOSA - RO8514
Requerido : Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado : Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ
CANO - MS0006611
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7005293-17.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : GUELINDA BERGA LENK
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: ONEIR FERREIRA DE
SOUZA - RO0006475
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Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7000724-36.2018.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : DRAILTON LOPES SOARES
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: EDMAR FELIX DE MELO
GODINHO - RO0003351
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7003466-34.2018.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : S. G. Z. A. e outros
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: SALVADOR LUIZ PALONI RO00299-A
Advogado do(a) AUTOR: SALVADOR LUIZ PALONI - RO00299-A
Requerido : ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, no prazo de 15
(quinze) dias, a manifestar sobre a contestação, para querendo
apresente réplica.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7006963-90.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : VERA LUCIA VIEIRA
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE
LIMA UMEHARA - RO0004227
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora, intimada na pessoa de seu
procurador da informação do perito de id 19796755, qual informa o
não comparecimento da parte na perícia.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura
1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7003150-55.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : ANANIAS FERNANDES DA SILVA
Advogado : Advogados do(a) AUTOR: REGIANE TEIXEIRA
STRUCKEL - RO0003874, CAMILA GHELLER - RO0007738
Requerido : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
Advogado : Advogado do(a) RÉU: JOAO THOMAZ PRAZERES
GONDIM - RJ0062192
Advogado do(a) RÉU: CELSO LUIZ MORENO SUMYK - SP222714
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, no prazo de
15 (quinze) dias, a manifestar sobre o recurso de apelação, para
querendo apresente contrarrazões.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura
1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7005653-49.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : PAULO DOS SANTOS
Advogado : Advogados do(a) AUTOR: SALVADOR LUIZ PALONI RO00299-A, CATIANE DARTIBALE - RO0006447
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e outros
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura
1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7006392-22.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : ANA PRISCILA CARDOSO BATISTA
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: ROSELI ORMINDO DOS
SANTOS - RO8751
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940000 Fone: (69) 34422268 Processo : 7002763-74.2016.8.22.0010
Classe/Ação : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente : G. T. H. G.
Advogado : Advogado do(a) EXEQUENTE: MICHELE TEREZA
CORREA - RO0007022
Requerido : M. T. G.
Advogado : Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo de
5 (cinco) dias, a manifestar acerca da juntada da carta precatória
negativa ID (19727976), requerendo o que entender oportuno.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940000 Fone: (69) 34422268 Processo : 7001133-12.2018.8.22.0010
Classe/Ação : FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Requerente : PAMELA SIQUEIRA CUSTODIO
Advogado : Advogados do(a) REQUERENTE: CIDINEIA GOMES
DA ROCHA - RO6594, ONEIR FERREIRA DE SOUZA - RO0006475
Requerido : BISMARK MACIEL DE MESQUITA
Advogado : Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo de
5 (cinco) dias, a manifestar acerca de devolução da carta precatória
negativa do oficial de justiça ID (19536821).
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7003456-24.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : SILMARA DOS SANTOS
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: ELOIR CANDIOTO ROSA RO0004355
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
Intimação - CÁLCULOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Art. 85, § 1º do CPC)
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca
de Rolim de Moura/RO, fica o advogado da parte autora intimado
a apresentar os cálculos atualizados, incluindo os honorários
arbitrados na fase de cumprimento de sentença, conforme item 5
do r. despacho (id..), abaixo transcrito:
DESPACHO: [...] 5. Para o caso de expedição de RPV, arbitro
honorários da fase de cumprimento de sentença em 10% (dez
por cento) do valor da execução (art. 85, §§ 2º e 3º, I, CPC),
cujo montante deverá ser acrescido ao débito principal (art. 85, §
13, CPC). Não são devidos honorários advocatícios em caso de
expedição de precatório, desde que não haja impugnação (art. 85,
§ 7º, CPC).[...] (a) Leonardo Leite Mattos e Souza - Juiz de Direito”
Rolim de Moura, 30 de julho de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura
1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7000486-85.2016.8.22.0010
Classe/Ação : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente : BANCO BRADESCO S.A.
Advogado : Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO
GALERA MARI - RO0004937
Requerido : GATAY MODAS COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME e outros
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, através de seu
advogado, para no prazo de 5 (cinco) dias comprovar o recolhimento
da taxa disciplinada pelo artigo 17 da Lei n. 3896/2016, no valor
de R$ 15,29 (quinze reais e vinte e nove centavos) para cada
requerimento (busca de endereço, bloqueio de bens e valores,
quebra de sigilo fiscal, telemático e assemelhados).
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura
1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7003485-40.2018.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : SUELI ALVES RODRIGUES
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: PAULO NUNES RIBEIRO RO0007504
Requerido : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
SEGURO DPVAT SA
Advogado : Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA
FERNANDES - AC0003592
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, no prazo de 15
(quinze) dias, a manifestar sobre a contestação, para querendo
apresente réplica.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura
1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7005171-04.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : NEUZA MERENCIANA DA SILVA FIRMINO
Advogado : CAMILA NAYARA PEREIRA SANTOS (OAB/RO 6779)
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e outros
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo
legal, manifestar do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ANTONIO PEREIRA BARBOSA
DIRETOR DE CARTÓRIO
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7003574-97.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : CARMELITA MEDINA DE ALMEIDA
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: JOSCIANY CRISTINA
SGARBI LOPES - RO0003868
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7002002-43.2016.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : TATIANE MAIARA DA SILVA BARBARA
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: DAGMAR DE MELO
GODINHO KURIYAMA - RO7426
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes, intimadas na pessoa de seus
procuradores do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal,
requerendo o que entender oportuno.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7003374-90.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : MILTON PEDRONI
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE
LIMA UMEHARA - RO0004227
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7006203-44.2017.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : MARIA DE LOURDES FERREIRA
Advogado : Advogado do(a) AUTOR: DILMA DE MELO GODINHO
- RO0006059
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Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado : Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, ficam as partes intimadas, para no prazo legal,
a manifestarem do inteiro do laudo pericial juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7003140-74.2018.8.22.0010
Classe/Ação : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS
Advogado : Advogados do(a) AUTOR: OLENIRA DE SOUSA
SANTIAGO - RO0002006, ROSANGELA OLIVEIRA GONZAGA RO7871
Requerido : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
SEGURO DPVAT SA
Advogado : Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA
FERNANDES - AC0003592
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, no prazo de 15
(quinze) dias, a manifestar sobre a contestação, para querendo
apresente réplica.
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo : 7007384-80.2017.8.22.0010
Classe/Ação : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente : IRINEU FERREIRA e outros (2)
Advogado : Advogado do(a) EXEQUENTE: VALTER CARNEIRO
- RO0002466
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALTER CARNEIRO - RO0002466
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALTER CARNEIRO - RO0002466
Requerido : YMPACTUS COMERCIAL S/A
Advogado : Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, através de seu
advogado, para no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar da juntado
do Agravo de Instrumento id ( 19797285).
Rolim de Moura/RO, 30 de julho de 2018.
ROSIANE EDUARDA GALVAO FERNANDES
Téc. Judiciário
1º Cartório Cível
Proc.: 0001450-42.2012.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Tania Lupke Gumes Bilcker
Advogado:Fabiana Cristina Cizmoski (OAB/RO 6404), Matheus
Duques da Silva (OAB/RO 6318)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Procurador do Inss ( 000.)
Finalidade: intimar as partes acerca do retorno dos autos da
instância superior e, prazo de 15 dias para manifestação caso
queira, sendo que após este prazo o processo será arquivado.
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Proc.: 0004558-74.2015.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Rosimeire Fonseca da Silva
Advogado:Rejane Maria de Melo Godinho (OAB/RO 1042), Edmar
Felix de Melo Godinho (RO 3351), Dilma de Melo Godinho (OAB/
RO 6059)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Procurador do Inss ( 000.)
Finalidade: intimar as partes acerca do retorno dos autos da
instância superior e, prazo de 15 dias para manifestação caso
queira, sendo que após este prazo o processo será arquivado.
Proc.: 0001520-54.2015.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Maria Aparecida Franco da Silva
Advogado:Luis Ferreira Cavalcante (OAB/RO 2790), Renato
Pereira da Silva (OAB/RO 6953)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Procurador do Inss ( 000.)
Finalidade: intimar as partes acerca do retorno dos autos da
instância superior e, prazo de 15 dias para manifestação caso
queira, sendo que após este prazo o processo será arquivado.
Proc.: 0014136-71.2009.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Brígida Lima de Souza
Advogado:Fabiana Cristina Cizmoski (RO 6404), Matheus Duques
da Silva (OAB/RO 6318)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Procurador do INSS ( )
Finalidade: intimar as partes acerca do retorno dos autos da
instância superior e, prazo de 15 dias para manifestação caso
queira, sendo que após este prazo o processo será arquivado.
Antônio Pereira Barbosa
Diretor de Cartório

2ª VARA CÍVEL
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.: 0005536-22.2013.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Larissa Mojica Corrêa, Damião Henrique Mojica Correa,
Ilsa Gabrieli Mojica Corrêa, Danielly Vitória Mojica Corrêa, Emerson
Mojica Corrêa, Geovana Mojica Corrêa, Cataleya Fernanda Mojica
Corrêa, Lucas Natanael Alves Correia
Advogado:Ricardo Marcelino Braga (OAB/RO 4159), Michele
Tereza Correa de Brito Cangirana (RO 7022), Ricardo Marcelino
Braga (OAB/RO 4159), Michele Tereza Correa de Brito Cangirana
(RO 7022), Ricardo Marcelino Braga (OAB/RO 4159), Michele
Tereza Correa de Brito Cangirana (RO 7022), Ricardo Marcelino
Braga (OAB/RO 4159), Michele Tereza Correa de Brito Cangirana
(RO 7022), Ricardo Marcelino Braga (OAB/RO 4159), Michele
Tereza Correa de Brito Cangirana (RO 7022), Ricardo Marcelino
Braga (OAB/RO 4159), Michele Tereza Correa de Brito Cangirana
(RO 7022), Ricardo Marcelino Braga (OAB/RO 4159)
Requerido:Transportadora Rorato Ltda, Bradesco Auto Re
Companhia de Seguros
Advogado:Valmir Brito de Moraes (OAB/PR 12.098-B), Alexandre
da Silva Moraes (OAB/PR 23.431), Diogo Morais da Silva (OAB/
RO 3830), Iris Elena da Cunha Gomes da Silva (RO 5833), Renato
Tadeu Rondina Mandaliti (OAB/RO 5833), Alexandre Cardoso
Júnior (OAB/SP 139455)
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Despacho:
1) Processo movimentado em cumprimento à Ata de Correição
realizada em 30/05/2018 (DJe 126, de 11/07/2018, pág. 4). 2)
Constato a presença de saldo residual em conta judicial vinculada
a estes autos, circunstância que impede o arquivamento do
feito, em atendimento ao art. 447, §8º, das DGJ, com redação
determinada pelo Provimento nº 016/2010-CG.3) O valor em conta
(aproximadamente R$ 158.400,00) refere-se às cotas-partes dos
heredeiros Damião, Danielly, Emerson, Ilsa, Geovana e Cataleya,
sendo que já foram abertas contas judiciais individualizadas para
depósito/transferência do valor de R$ 26.400,00 a cada um (fls.
392/396).4) Ante o exposto, SIRVA ESTA DECISÃO COMO
OFÍCIO para que a CAIXA ECONÔMICA providencie a quitação dos
boletos em anexo, por meio de saque do valor correspondente, na
conta judicial n. 2755/040/01509680-7, comprovando a transação
em cinco dias.Feito isso, doravante cada herdeiro possuirá o valor
de seu crédito de forma individualizada, pois permanecerá na conta
2755/040/01509680-7 apenas a cota-parte de Damião Henrique
Mojica Pereira. Não havendo mais pendências, arquive-se.Intimese na pessoa dos procuradores constituídos, via DJe. Rolim de
Moura-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.Jeferson C. Tessila de
Melo Juiz de Direito
Proc.: 0025545-44.2009.8.22.0010
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Município de Rolim de Moura RO
Advogado:Procurador do Municipio de Rolim de Moura ( 000)
Executado:Incorporadora de Imóveis Venitex Ltda
Advogado:Advogado
Não
Informado
(ALVORADA
D
111111111111111111)
Despacho:
RECEBO a Exceção de Pré-executividade, (fls. 83-100).
SUSPENDO os atos executivos até decisão na Exceção.
MANIFESTE-SE o Exequente sobre a Exceção apresentada.DÊSE vistas à Procuradoria Municipal.Fica a Executada intimada, na
pessoa de seus procuradores constituídos nos autos, (art. 270 do
NCPC e art. 50 das DGJ), mediante a publicação desta no DJe.
Rolim de Moura-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.Jeferson
Cristi Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0005549-84.2014.8.22.0010
Ação:Execução de Alimentos
Representante:L. G. C. S. A. C.
Advogado:Oneir Ferreira de Souza (RO 6475), Cidinéia Gomes da
Rocha (RO 6594), Oneir Ferreira de Souza (RO 6475), Cidinéia
Gomes da Rocha (RO 6594)
Requerido:D. A. da S.
Advogado:Tayná Damasceno de Araújo (RO 6952), Bruna Raquel
de Oliveira Coelho (OAB/PI 15.348)
Despacho:
Dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar-se sobre o pedido
de homologação de acordo de fls. 129 e 130.Após, conclusos.Ficam
as Partes intimadas na pessoa de seus procuradores constituídos
nos autos (art. 270 do NCPC e art. 50 das DGJ), mediante a
publicação desta no DJe.Rolim de Moura-RO, sexta-feira, 27 de
julho de 2018.Jeferson Cristi Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0001123-29.2014.8.22.0010
Ação:Inventário
Inventariante:Vilmna Fernandes de Souza
Advogado:Luiz Eduardo Staut (OAB/RO 882)
Inventariado:Espólio de José Soares de Sousa
Advogado:Não Informado ( )
Despacho:
1) Processo desarquivado/movimentado em cumprimento à Ata
de Correição realizada em 30/05/2018 (DJe 126, de 11/07/2018,
pág. 4). 2) Constato a presença de saldo residual em conta judicial
vinculada a estes autos, circunstância que impede o arquivamento
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do feito, em atendimento ao art. 447, §8º, das DGJ, com redação
determinada pelo Provimento nº 016/2010-CG.3) O valor em
conta foi reservado ao herdeiro ausente, quando da venda de
semoventes. 4) Ante o exposto, SIRVA ESTA DECISÃO COMO
OFÍCIO para que a CAIXA ECONÔMICA providencie o saque
do valor disponível na conta judicial n. 2755/040/01511712-0 e
a transferência para a conta 1406/000000100290779, Banco do
Brasil, em favor de José Filho de Souza, CPF 638.862.002-72,
comprovando a transação em cinco dias.Com a resposta, voltem
os autos ao arquivo.Intime-se na pessoa dos procuradores, via
DJe. Rolim de Moura-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.Jeferson
C. Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0033762-81.2006.8.22.0010
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Jainy Carlla Seabra
Advogado:Amaury Adão de Souza (OAB/RO 279-A), Florisbela
Lima (OAB/RO 3138)
Executado:Rosinete Gomes Nepomuceno Sena
Advogado:Advogado não informado (RO 2222222)
Decisão:
1) Processo desarquivado/movimentado em cumprimento à Ata
de Correição realizada em 30/05/2018 (DJe 126, de 11/07/2018,
pág. 4). 2) Constato a presença de saldo residual em conta judicial
vinculada a estes autos, circunstância que impede o arquivamento
do feito, em atendimento ao art. 447, §8º, das DGJ, com redação
determinada pelo Provimento nº 016/2010-CG.3) Ante o exposto,
SIRVA ESTA DECISÃO COMO OFÍCIO para que a CAIXA
ECONÔMICA providencie o saque dos valores disponíveis na
conta judicial n. 2848/040/01567939-5 e a transferência para a
conta 1406/000000000056359, Banco do Brasil, em favor de JAINY
CARLLA SEABRA, CPF/MF n. 565.246.331-72, comprovando
a transação em cinco dias.Com a resposta, voltem os autos ao
arquivo.Intime-se na pessoa dos procuradores constituídos,
via DJe. Rolim de Moura-RO, quarta-feira, 25 de julho de 2018.
Jeferson Cristi Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0000999-12.2015.8.22.0010
Ação:Consignação em Pagamento
Requerente:Mário Lúcio Vicente de Oliveira
Advogado:Aparecido Barbosa de Lima (SP 46473)
Requerido:Derci Ferreira da Silva
Advogado:Não Informado ( )
Despacho:
1) Processo desarquivado/movimentado em cumprimento à Ata de
Correição realizada em 30/05/2018 (DJe 126, de 11/07/2018, pág.
4). 2) Constato a presença de saldo em conta judicial vinculada a
estes autos, circunstância que impede o arquivamento do feito, em
atendimento ao art. 447, §8º, das DGJ, com redação determinada
pelo Provimento nº 016/2010-CG.3) Ante o exposto, SIRVA ESTA
DECISÃO COMO OFÍCIO para que a CAIXA ECONÔMICA
providencie o saque dos valores disponíveis na conta judicial n.
2755/040/01507605-9 e a transferência para a conta 1406/366994,
Banco do Brasil, em favor de DERCI FERREIRA DA SILVA, CPF/
MF n. 349.808.902-10, comprovando a transação em cinco dias.
Intime-se na pessoa dos procuradores constituídos, via DJe. Não
havendo mais pendências, arquive-se.Rolim de Moura-RO, quartafeira, 25 de julho de 2018.Jeferson Cristi Tessila de Melo Juiz de
Direito
Proc.: 0000882-94.2010.8.22.0010
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Concretubo Artefatos de Cimento Ltda
Advogado:Nivaldo Vieira de Melo ( ), Hercílio de Araújo Ferreira
Filho (OAB/MG 61990B), Roberta de Oliveira Lima Paes (OAB/RO
1568), Danúbia Aparecida Vidal Petrolini (OAB/RO 3256)
Requerido:Mazzutti Comércio de Veículos Ltda
Advogado:Charles Baccan Júnior (OAB/RO 2823A)
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Despacho:
1) Processo desarquivado/movimentado em cumprimento
à Ata de Correição realizada em 30/05/2018 (DJe 126, de
11/07/2018, pág. 4). 2) Constato a presença de saldo em conta
judicial vinculada a estes autos, circunstância que impede o
arquivamento do feito, em atendimento ao art. 447, §8º, das DGJ,
com redação determinada pelo Provimento nº 016/2010-CG.3) O
valor em conta judicial foi depositado pela Requerida para cobrir
gastos com perícia, a qual não foi realizada (fls. 136). 4) Ante
o exposto, SIRVA ESTA DECISÃO COMO OFÍCIO para que a
CAIXA ECONÔMICA providencie o saque do valor disponível
na conta judicial n. 2755/040/01502857-7 e a transferência para
a conta 1823/0003000001220, CEF, em favor de MAZZUTTI
COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 07.595.449/0001-99,
comprovando a transação em cinco dias.Com a resposta, voltem
os autos ao arquivo.Intime-se na pessoa dos procuradores
constituídos, via DJe. Rolim de Moura-RO, quarta-feira, 25 de
julho de 2018.Jeferson Cristi Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0002437-73.2015.8.22.0010
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Município de Rolim de Moura RO
Advogado:Procurador do Municipio de Rolim de Moura ( 000)
Executado:R.m. Fisioterapia Ltda
Advogado:Advogado Não Informado ( 000)
Despacho:
1) Processo desarquivado/movimentado em cumprimento
à Ata de Correição realizada em 30/05/2018 (DJe 126, de
11/07/2018, pág. 4). 2) Constato a presença de saldo residual
em conta judicial vinculada a estes autos, circunstância que
impede o arquivamento do feito, em atendimento ao art. 447,
§8º, das DGJ, com redação determinada pelo Provimento nº
016/2010-CG.3) Ante o exposto, SIRVA ESTA DECISÃO COMO
OFÍCIO para que a CAIXA ECONÔMICA providencie o saque
do valor disponível na conta judicial n. 2755/040/01509749-8 e
a transferência para a conta 38.249-3, agência 1406-0, Banco
do Brasil, em favor de Olavo Silva Valente CPF 055.565.086-31,
comprovando a transação em cinco dias.Com a resposta, voltem
os autos ao arquivo.Intime-se na pessoa dos procuradores
constituídos, via DJe. Rolim de Moura-RO, quinta-feira, 26 de
julho de 2018.Jeferson Cristi Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0004659-48.2014.8.22.0010
Ação:Execução de Alimentos
Representante:V. V. A. G. V. D.
Advogado:Rhenne Dutra dos Santos (RO 5270)
Executado:D. S. A.
Advogado:Sérgio Martins (OAB/RO 3215), Danielle Justiniano
da Silva (OAB/RO 5426)
Despacho:
1) Processo desarquivado/movimentado em cumprimento
à Ata de Correição realizada em 30/05/2018 (DJe 126, de
11/07/2018, pág. 4). 2) Constato a presença de saldo residual
em conta judicial vinculada a estes autos, circunstância que
impede o arquivamento do feito, em atendimento ao art. 447,
§8º, das DGJ, com redação determinada pelo Provimento
nº 016/2010-CG.3) O valor em conta (menor que R$ 5,00)
não cobre os custos de movimentação.4) Ante o exposto,
SIRVA ESTA DECISÃO COMO OFÍCIO para que a CAIXA
ECONÔMICA providencie a transferência do valor contido na
conta judicial n. 2755/040/015047403-0, mediante boleto, para
a conta de Arrecadação do TJ/RO (147-9), comprovando a
transação em cinco dias.Observação: Para isso, basta acessar
o link: (http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf), inserir o número do processo, clicar
em pesquisar e escolher as custas processuais – Código 1026 –
EMISSÃO EXCLUSIVA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
Conversão de Saldo de Depósito Judicial em Custas Processuais
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Cíveis, após inserir todo o saldo restante da conta judicial, clicar em
avançar, selecionar o pagador e emitir o Boleto, após autenticar o
mesmo e encaminhar a vara de origem para ser juntado aos autos
e dar cumprimento ao ofício recebido do magistrado, tudo conforme
orientação prevista no Ofício nº 879/2018 – SEAR/COGER/Coref/
SGE/PRESI/TJRO.Com a resposta, voltem os autos ao arquivo.
Intime-se na pessoa dos procuradores constituídos, via DJe. Rolim
de Moura-RO, quinta-feira, 26 de julho de 2018.Jeferson Cristi
Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0059203-59.2009.8.22.0010
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Maria Terezinha do Nascimento Izidio
Advogado:Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Requerido:Município de Rolim de Moura RO
Advogado:Procurador do Municipio de Rolim de Moura ( 000)
Despacho:
1) Processo desarquivado/movimentado em cumprimento à Ata
de Correição realizada em 30/05/2018 (DJe 126, de 11/07/2018,
pág. 4). 2) Constato a presença de saldo residual em conta judicial
vinculada a estes autos, circunstância que impede o arquivamento
do feito, em atendimento ao art. 447, §8º, das DGJ, com redação
determinada pelo Provimento nº 016/2010-CG.3) O valor em conta
(menor que R$ 10,00) não cobre os custos de movimentação.4)
Ante o exposto, SIRVA ESTA DECISÃO COMO OFÍCIO para
que a CAIXA ECONÔMICA providencie a transferência do valor
contido na conta judicial n. 2755/040/01504086-0, mediante boleto,
para a conta de Arrecadação do TJ/RO (147-9), comprovando a
transação em cinco dias.Observação: Para isso, basta acessar
o link: (http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf), inserir o número do processo, clicar
em pesquisar e escolher as custas processuais – Código 1026 –
EMISSÃO EXCLUSIVA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
Conversão de Saldo de Depósito Judicial em Custas Processuais
Cíveis, após inserir todo o saldo restante da conta judicial, clicar em
avançar, selecionar o pagador e emitir o Boleto, após autenticar o
mesmo e encaminhar a vara de origem para ser juntado aos autos
e dar cumprimento ao ofício recebido do magistrado, tudo conforme
orientação prevista no Ofício nº 879/2018 – SEAR/COGER/Coref/
SGE/PRESI/TJRO.Com a resposta, voltem os autos ao arquivo.
Intime-se na pessoa dos procuradores constituídos, via DJe. Rolim
de Moura-RO, quinta-feira, 26 de julho de 2018.Jeferson Cristi
Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0003402-22.2013.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Metalúrgica Paraná Ltda Me
Advogado:Silvana Gomes de Andrade (RO 2809)
Requerido:Britamar Extração de Pedras e Areia Ltda
Advogado:Marcelo Estebanez Martins . (OAB/RO. 3209), Manuelle
Freitas de Almeida (RO 5987)
Despacho:
1) Processo desarquivado/movimentado em cumprimento à Ata
de Correição realizada em 30/05/2018 (DJe 126, de 11/07/2018,
pág. 4). 2) Constato a presença de saldo residual em conta judicial
vinculada a estes autos, circunstância que impede o arquivamento
do feito, em atendimento ao art. 447, §8º, das DGJ, com redação
determinada pelo Provimento nº 016/2010-CG.3) Ante o exposto,
SIRVA ESTA DECISÃO COMO OFÍCIO para que a CAIXA
ECONÔMICA providencie o saque dos valores disponíveis na
conta judicial n. 2755/040/01512852-0 e a transferência para a
conta 2748-003/00002893-0, em favor de Britamar Ext Pedras e
Areia Ltda, Cnpj 09.355.594/0003-90, comprovando a transação
em cinco dias.Após, não havendo mais pendências, arquive-se.
Intime-se na pessoa dos procuradores constituídos, via DJe. Rolim
de Moura, quinta-feira, 26 de julho de 2018.Jeferson Cristi Tessila
de Melo Juiz de Direito
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Proc.: 0002009-96.2012.8.22.0010
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Maria Luciana da Silva, Andreia Gomes de Almeida,
Cristiane Sepulchro da Vitória
Advogado:Itamar de Azevedo (OAB/RO 1898)
Requerido:Fael Faculdade Educacional da Lapa, Faculdade de
Educação de Rolim de Moura Farol
Advogado:Simone Zonari Letchacoski (OAB/PR 18445), Airton
Pereira de Araújo (RO 243), Cristóvam Coelho Carneiro (OAB/RO
115), Fábio José Reato (OAB/RO 2061), Daniel dos Anjos Fernandes
Júnior (OAB/RO 3214)
Despacho:
1) Processo desarquivado/movimentado em cumprimento à Ata
de Correição realizada em 30/05/2018 (DJe 126, de 11/07/2018,
pág. 4). 2) Constato a presença de saldo residual em conta judicial
vinculada a estes autos, circunstância que impede o arquivamento
do feito, em atendimento ao art. 447, §8º, das DGJ, com redação
determinada pelo Provimento nº 016/2010-CG.3) Ante o exposto,
SIRVA ESTA DECISÃO COMO OFÍCIO para que a CAIXA
ECONÔMICA providencie o saque dos valores disponíveis na conta
judicial n. 2755/040/01510375-7 e a transferência para a conta
33.959-8, agência 097-3, do Banco do Brasil, em favor de Fábio
José Reato, CPF 215.571.668-03, comprovando a transação em
cinco dias.Com a resposta, voltem os autos ao arquivo.Intime-se na
pessoa dos procuradores constituídos, via DJe. Rolim de Moura-RO,
quinta-feira, 26 de julho de 2018.Jeferson Cristi Tessila de Melo Juiz
de Direito
Proc.: 0018624-40.2007.8.22.0010
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Nacional
Advogado:Procurador da Fazenda Nacional ( 000)
Executado:Cafeeira Rondônia Ltda, Jorge Kusano, Inácio Hissashi
Kusano
Advogado:Luiz Eduardo Staut (OAB/RO 882)
Despacho:
1) Prossiga-se em execução.2) INTIMEM-SE por AR quanto as
restrições feitas via BACENJUD.3) Caso não sejam localizados,
desde já fica determinada intimação por edital.3.1) Nesta hipótese,
Transcorrido o prazo, caso não seja apresentada defesa, com
fundamento no art. 72 do CPC, NOMEIO a Defensoria Pública
para promover a defesa dos Executados, como curadora especial
(Súmula 196 do STJ).Aguarde-se eventual manifestação.4) Se
houver impugnação ou manifestação, vistas à Fazenda, a qual
deverá indicar outros bens à penhora.Rolim de Moura-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Jeferson Cristi Tessila de Melo Juiz de
Direito
Proc.: 0005047-14.2015.8.22.0010
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia
DETRAN/RO
Advogado:Procurador do Detran ( )
Executado:Isaqueu Fagner Oliveira Vidoto
Advogado:Advogado Não Informado ( 000)
Despacho:
1) Execução Fiscal que tramita há anos, sem resultados úteis.2)
Execução Fiscal que já vem sendo suspensa há anos, sem qualquer
providência do exequente para localizar bens.3) O feito tramita sem
qualquer resultado útil ou diligência parte da Exequente, que sequer
um ofício fez. A localização de bens e sua indicação à penhora
competem ao Credor/Exequente, pois afinal é no interesse do mesmo
que o processo executivo corre e não ao Juízo, que exerce atividade
secundária à da parte neste caso.4) Devem ser priorizados os
processos com alguma chance de êxito e que o exequente se esforce
para localizar bens.5) AGUARDE-SE o prazo de cinco anos, no arquivo
provisório (sem baixa no distribuidor). Neste sentido:PROCESSO
CIVIL EXECUÇÃO FISCAL - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 485, III, E
535, II, DO CPC - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE (SÚMULA 284/
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STF) PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPOSSIBILIDADE.1. Em
execução fiscal, o art. 8º, § 2º, da LEF deve ser examinado com
cautela, pelos limites impostos no art. 174 do CTN, de tal forma que
só a citação regular tem o condão de interromper a prescrição.2.
Interrompida a prescrição, com a citação pessoal, não havendo bens
a penhorar, pode o exeqüente valer-se do art. 40 da LEF, restando
suspenso o processo e, conseqüentemente, o prazo prescricional
por um ano, ao término do qual recomeça a fluir a contagem até que
se complete cinco anos.3. Enquanto não forem encontrados bens
para a satisfação do crédito tributário, a execução deve permanecer
arquivada provisoriamente (arquivo sem baixa).4. Mesmo ocorrida
a prescrição intercorrente, esta não pode ser decretada de ofício.5.
Recurso especial parcialmente provido.REsp 529385 / RS RECURSO
ESPECIAL2003/0048677-5Ministra ELIANA CALMONTranscorrido
o prazo acima, manifeste-se o Exequente.Dispensada intimação do
Executado, pela inexistência de prejuízos, neste momento.Vistas ao
exequente, oportunamente.Rolim de Moura-RO, segunda-feira, 30
de julho de 2018.Jeferson Cristi Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0001500-63.2015.8.22.0010
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco Bradesco S/A
Advogado:Mauro Paulo Galera Mari (OAB/MT 3056), Sâmara de
Oliveira Souza (OAB RO 7298)
Executado:Atimo Software Ltda, Dilson Marcos Benetti, Daiane
Cristina Huppers
Advogado:Hercilio de Araújo Ferreira Filho (MG 61.990-B), Nivaldo
Vieira de Melo (OAB/RO 257A), Hercilio de Araújo Ferreira Filho (MG
61.990-B), Nivaldo Vieira de Melo (OAB/RO 257A)
Despacho:
1) BACENJUD negativo quanto a todos.2) Tentada pesquisa ao
RENAJUD não foram localizados veículos em nome dos Executados
livres de ônus vide fls. 129-verso e ss. 3) Para prosseguimento
útil do feito, o Exequente deverá indicar bens penhoráveis e onde
estão para eventual remoção.Conforme já decidido pelo E. TJRO,
a responsabilidade do Juízo é complementar às diligências da parte
e não meramente substitutiva. Neste sentido, entendimento do E.
TJRO nos Agravos de Instrumento nrº 0002590-78.2011.8.22.0000,
Relator: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, publicado no Diário da
Justiça de 28/03/2011, pp. 12-13, nrº 0001880-92.2010.8.22.0000,
Relator: Juiz Glodner Luiz Pauletto, publicado no Diário da Justiça
n.º 032, de 19/02/2010, p. 10.4) ATENTE-SE o exequente quanto
aos informes de fl. 133-verso (todas negativas - execução frustrada)
Intime-se o Exequente, na pessoa dos Procuradores constituídos
nos autos (art. 270 do Código de Processo Civil e art. 50 das DGJ).
Rolim de Moura-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Jeferson
Cristi Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0068756-67.2008.8.22.0010
Ação:Execução de Alimentos
Exequente:A. A. S. S.
Advogado:Roberta de Oliveira Lima Paes (OAB/RO 1568)
Executado:A. S. S.
Advogado:Advogado
Não
Informado
(ALVORADA
D
111111111111111111)
Despacho:
1) Processo desarquivado/movimentado em cumprimento à Ata
de Correição realizada em 30/05/2018 (DJe 126, de 11/07/2018,
pág. 4). 2) Constato a presença de saldo residual em conta judicial
vinculada a estes autos, circunstância que impede o arquivamento
do feito, em atendimento ao art. 447, §8º, das DGJ, com redação
determinada pelo Provimento nº 016/2010-CG.3) Ante o exposto,
SIRVA ESTA DECISÃO COMO OFÍCIO para que a CAIXA
ECONÔMICA providencie o saque dos valores disponíveis na conta
judicial n. 2755/040/01501679-0 e a transferência para a conta
1406/000005100431985, CEF, em favor de Elisangela Almeida
da Silva, CPF/MF 654.281.962-20, comprovando a transação em
cinco dias.Com a resposta, voltem os autos ao arquivo.Intime-se na
pessoa dos procuradores constituídos, via DJe. Rolim de Moura-RO,
quinta-feira, 26 de julho de 2018.Jeferson Cristi Tessila de Melo Juiz
de Direito

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

732

Proc.: 0059378-53.2009.8.22.0010
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Estado de Rondônia Cdhur
Advogado:Procurador Estadual ( )
Requerido:Jaqueline Mathias Pereira
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
Despacho:
1) Processo desarquivado/movimentado em cumprimento à Ata de
Correição realizada em 30/05/2018 (DJe 126, de 11/07/2018, pág. 4).
2) Constato a presença de saldo residual em conta judicial vinculada
a estes autos, circunstância que impede o arquivamento do feito, em
atendimento ao art. 447, §8º, das DGJ, com redação determinada
pelo Provimento nº 016/2010-CG.3) Ante o exposto, SIRVA ESTA
DECISÃO COMO OFÍCIO para que a CAIXA ECONÔMICA
providencie o saque dos valores disponíveis nas contas judiciais ns.
2755/040/01506471-9, 2755/040/01506472-7 e 2755/040/015064735 e a transferência para a conta 1406/000005100231188, Banco do
Brasil, em favor de Jaqueline Mathias Pereira, CPF/MF 862.947.33200, comprovando a transação em cinco dias.Com a resposta,
voltem os autos ao arquivo.Intime-se na pessoa dos procuradores
constituídos, via DJe. Rolim de Moura-RO, quinta-feira, 26 de julho
de 2018.Jeferson Cristi Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0004328-66.2014.8.22.0010
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Município de Rolim de Moura RO
Advogado:Procurador do Municipio de Rolim de Moura ( 000)
Executado:Fortesul Serviços Especiais de Vigilância e Segurança Ltda
Advogado:Advogado Não Informado ( 000)
Despacho:
1) Processo desarquivado/movimentado em cumprimento à Ata
de Correição realizada em 30/05/2018 (DJe 126, de 11/07/2018,
pág. 4). 2) Constato a presença de saldo depositado em conta
judicial vinculada a estes autos, circunstância que impede o
arquivamento do feito, em atendimento ao art. 447, §8º, das DGJ,
com redação determinada pelo Provimento nº 016/2010-CG.3)
Ante o exposto, SIRVA ESTA DECISÃO COMO OFÍCIO para que
a CAIXA ECONÔMICA providencie o saque do valor disponível
na conta judicial n. 2755/040/01507119-7 e a transferência para a
conta 3231/000005100302050 ou 3231/000005100306110, Banco
do Brasil, em favor de FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, CPF 02.576.238/0004-38,
comprovando a transação em cinco dias.Com a resposta, voltem os
autos ao arquivo.Intime-se na pessoa dos procuradores constituídos,
via DJe. Rolim de Moura-RO, quinta-feira, 26 de julho de 2018.
Jeferson Cristi Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0079275-38.2007.8.22.0010
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Estado de Rondônia
Advogado:Procurador Estadual ( )
Executado:Fabio Barbosa de Andrade - Epp
Advogado:Advogado não Informado ( 3790)
Despacho:
1) Processo desarquivado/movimentado em cumprimento à Ata de
Correição realizada em 30/05/2018 (DJe 126, de 11/07/2018, pág.
4). 2) Constato a presença de saldo em conta judicial vinculada a
estes autos, circunstância que impede o arquivamento do feito, em
atendimento ao art. 447, §8º, das DGJ, com redação determinada
pelo Provimento nº 016/2010-CG.3) Ante o exposto, SIRVA ESTA
DECISÃO COMO OFÍCIO para que a CAIXA ECONÔMICA
providencie o saque dos valores disponíveis nas contas judiciais ns.
2755/040/01507165-0 e 01507171-5 e a transferência para a conta
2755/0022/0034-7, em favor de FÁBIO BARBOSA DE ANDRADE,
CNPJ 02.703.017/0001-30, comprovando a transação em cinco dias.
Com a resposta, voltem os autos ao arquivo.Intime-se na pessoa dos
procuradores constituídos, via DJe. Rolim de Moura-RO, quinta-feira,
26 de julho de 2018.Jeferson Cristi Tessila de Melo Juiz de Direito
Heloisa Gonçalves Dias
Diretora de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo
nº: 7002126-89.2017.8.22.0010
Exequente: JESSICA DE JESUS SOUZA
Executado: ERNESTO VIEIRA DE SOUZA
SENTENÇA
Noticiada a quitação integral do débito executado nestes autos (Id.
3762076), EXTINGO este processo com fulcro no art. 924,II, do
Novo Código de Processo Civil.
Sem custas e sem verba honorária (justiça gratuita).
P.R. Dispensada a intimação pessoal das partes, por medida de
economia e porque não terão prejuízos.
Não havendo prejuízos, arquive-se de imediato.
Data conforme movimentação no sistema.
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone: 69 3442 8273, rmm2civel@tjro.jus.br Processo
nº: 7002126-89.2017.8.22.0010
Exequente: JESSICA DE JESUS SOUZA
Executado: ERNESTO VIEIRA DE SOUZA
SENTENÇA
Noticiada a quitação integral do débito executado nestes autos (Id.
3762076), EXTINGO este processo com fulcro no art. 924,II, do
Novo Código de Processo Civil.
Sem custas e sem verba honorária (justiça gratuita).
P.R. Dispensada a intimação pessoal das partes, por medida de
economia e porque não terão prejuízos.
Não havendo prejuízos, arquive-se de imediato.
Data conforme movimentação no sistema.
JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO
Juiz de Direito

COMARCA DE VILHENA
1ª VARA CRIMINAL
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.: 1002892-38.2017.8.22.0014
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: VALMIR PEREIRA DA SILVA
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Marcio
Henrique da Silva Mezzomo (OAB/RO 5836), Kelly Mezzomo
Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Mariane Vieira de Freitas
Pereira (OAB/RO 3046), José Vitor Costa Junior (OAB/RO 4575)
Finalidade: INTIMAR os Advogados para que se manifestem sobre
a testemunha MANOEL JAMARIQUELI, no prazo de 05 (cinco)
dias, uma vez que não foi localizada, conforme consta da certidão
de fl. 1705, expedida pelo Oficial de Justiça da Comarca de Buritis/
RO
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GABARITO DE INTIMAÇÃO
Proc.: 1001557-91.2011.8.22.0014
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: MARÍLUCIO NASCIMENTO GAIA
Advogado: Paula Haubert Manteli (OAB/RO 5276)
Finalidade: INTIMAR a Advogada supra do DESPACHO de fl. 169,
a seguir transcrito: “Defiro o pedido de fls. 166 devendo os valores
serem depositados em conta judicial para futura destinação.Intimese para que a Defesa providencie o pagamento e a juntada dos
comprovantes aos autos e, ainda, para que informe o endereço do
réu no prazo máximo de dez dias.Intimem-se”. Vilhena-RO, sextafeira, 27 de julho de 2018 [a] Liliane Pegoraro Bilharva Juíza de
Direito
GABARITO DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0010471-30.2012.8.22.0014
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Impronunciado:GILMAR LOURENÇO
Advogado:Bruno Mendes Santos (OAB/RO 8584)
Finalidade: INTIMAR o Advogado supra da DECISÃO de fls.
184/186, conforme dispositivo a seguir em parte transcrito: “(...)
Diante o exposto, com base no artigo 414 do CPP, IMPRONUNCIO
GILMAR LOURENÇO. Com o trânsito em julgado da presente, com
a ressalva do parágrafo único do artigo 414 do CPP, proceda baixa
e arquivo. P.R.I.C. Vilhena-RO, quinta-feira, 26 de julho de 2018 [a]
Liliane Pegoraro Bilharva - Juíza de Direito
GABARITO DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0003976-33.2013.8.22.0014
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado (Pronunciado): ALEXANDRO LOPES GOMES
Advogado: Lairce Martins de Souza (OAB/RO 3041)
Finalidade: INTIMAR o Advogado supra da retro DECISÃO DE
PRONÚNCIA, prolatada às fls. 192/195, conforme dispositivo a
seguir em parte transcrito: “(...) Diante o exposto, PRONUNCIO
ALEXANDRO LOPES GOMES, já qualificado nos autos, dando-o
como incurso no artigo 121, § 2º, I, c/c 14, II, ambos do Código
Penal, devendo ser levado oportunamente a julgamento perante
o E. Tribunal do Júri desta Comarca pela tentativa de homicídio
qualificada de que foi vítima Djalma de Jesus.Nos termos do art.
413, § 3º do Código de Processo Penal permito ao réu permanecer
em liberdade, pois assim tem estado até o presente momento e
não causou óbice ao regular andamento do feito.Com o trânsito
em julgado da presente, proceda na forma prevista no artigo 421
e seguintes do Código de Processo Penal, com a preparação dos
atos para julgamento em Plenário. P.R.I”. Vilhena-RO, q uarta-feira,
25 de julho de 2018 [a] Liliane Pegoraro Bilharva - Juíza de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO 20 DIAS
Proc.: 0003452-31.2016.8.22.0014
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado: ADEMIR VIEIRA
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
a INTIMAÇÃO legítimos interessados que possam reivindicar a
restituição de 01 (uma) Mesa de Som, marca Wattsom, no prazo
de 10 (dez) dias, munidos de documentos comprobatórios, sob
pena de perdimento, conforme DESPACHO de fl. 162, a seguir
transcrito: Vistos. Atenda-se a cota ministerial de fl. 98.Vilhena-RO,
terça-feira, 24 de julho de 2018 [a] Liliane Pegoraro Bilharva - Juíza
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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO 90 DIAS
Proc.: 0000049-54.2016.8.22.0014
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado: ROSELI RODRIGUES GOMES - brasileira, casada,
empregada doméstica, nascida aos 16/07/1976, natural de Nova
Aurora/PR, filha de José Rodrigues Gomes e de Conceição
Francisca Gomes, 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:
INTIMAR a ré ROSELI RODRIGUES GOMES, da retro SENTENÇA
condenatória, prolatada às fls. 71/75, conforme dispositivo a seguir
em parte transcrito: “(...) Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE
A DENUNCIA feita pelo Ministério Público contra ROSELI
RODRIGUES GOMES, já qualificada nos autos, para CONDENÁ-LA
pela prática do delito descrito no artigo 155, §4º, II, do Código Penal
.Passo a dosar lhe a penaCulpabilidade normal à espécie nada
tendo a valorar. Conforme certidões constantes dos autos a ré não
registra antecedentes criminais. Demonstra personalidade normal.
Não existem elementos para detalhar a conduta social. O motivo do
crime foi a busca do lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio.
As circunstâncias desfavoráveis haja vista que agiu com abuso de
confiança, todavia, tal dado qualifica o crime e, portanto, não será aqui
considerado. Não foram registradas consequências extrapenais. A
vítima não concorreu para a prática do ilícito.Desta forma, atenta ao
que dispõe o art. 59, CP, para melhor reprovabilidade e prevenção
do delito, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa a razão de 1/30 do saláriomínimo vigente à época do crime, pena esta que torno definitiva
pois ausentes outras causas modificadoras.O regime inicial de
cumprimento da pena da denunciada será o aberto de acordo com
o art. 33, §2º, c, do CP.Presentes os requisitos do artigo 44 do CP
substituo a pena privativa de liberdade pela prestação pecuniária
no valor de dois salários-mínimos a serem revertidos em favor da
vítima como forma de recomposição de parte do prejuízo sofrido
e prestação de serviços à comunidade a razão de uma hora de
serviços por dia de condenação, cujos detalhes serão explicitados
pelos Juízo da Execução.A substituição da pena é sem prejuízo da
pena de multa, a qual corresponde à R$ 300,20 (trezentos reais
e vinte centavos), ficando a ré intimada ao receber cópia desta
sentença que deverá quitá-la, no prazo máximo de quinze dias,
contados do trânsito em julgado desta decisão sob pena de ser
inscrita em dívida ativa.Poderá a ré apelar em liberdade pois assim
respondeu ao processo. Ademais, com a substituição da pena não
implicou em encarceramento. Todavia, quando confirmada esta
decisão em segundo grau, ou não havendo recurso, expeça-se
guia de execução.Isento a ré das custas porque foi patrocinada por
defensor público, do que se deduz a carência financeira.Certifique
a escrivania se as roupas continuam apreendidas. Se estiverem,
considerando que a vítima declarou em Juízo que não tem intenção
de tê-las restituídas, declaro o perdimento e destino à APAE local.
P.R.I. Cumpra-se, após o trânsito em julgado, procedam-se as
comunicações de estilo; lance o nome da ré no rol dos culpados;
expeça-se o necessário para a execução definitiva; caso não seja
quitada a pena de multa do prazo de quinze dias inscreva-se em
dívida ativa. Após, arquive-se”. Vilhena-RO, segunda-feira, 14 de
maio de 2018 [a] Liliane Pegoraro Bilharva - Juíza de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO 20 DIAS
Proc.: 0001531-66.2018.8.22.0014
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: JUCIEL DE OLIVEIRA RAMOS - brasileiro, solteiro,
vendedor, RG nº 786460 SSP/RO, nascido aos 02/11/1982, natural
de Vilhena/RO, filho de Antônio Ribeiro Ramos e de Terezinha de
Oliveira Ramos, atualmente em lugar incerto e não sabido.
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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 JUCIEL DE OLIVEIRA RAMOS, do inteiro teor da
DENÚNCIA de fls. III/IV, 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 – “Na tarde do dia 22 e manhã do dia 23, ambos
no mês de abril de 2018, nas imediações da Locadora Tarumã,
situada na Avenida Gonçalves Dias, Bairro 5º BEC, nesta cidade,
o denunciado JUCIEL DE OLIVEIRA RAMOS, mediante escalada
e fraude, subtraiu para si uma furadeira da marca Black&Decker,
uma lixadeira/esmerilhadeira da marca Dewalt, uma furadeira/
parafusadeira da marca Makita, uma bomba pulverizadora da
marca Strong, pertencentes à vítima Fabiano dos Santos. Pelo
que se apurou, à época dos fatos o denunciado JUCIEL DE
OLIVEIRA RAMOS trabalhava com a vítima em uma construção
ao lado da referida Locadora, sendo certo que as ferramentas
utilizadas no de tais informações, no final de tarde do dia 22 de
abril de 208, o denunciado retornou ao local dos fatos, escalou
um alto muro ali existente, e subtraiu duas furadeiras e uma
lixadeira (acima descritas). Não satisfeito, na manhã seguinte,
o denunciado retornou ao local e, fraudulentamente, afirmou a
outros funcionários que a vítima havia emprestado a bomba
pulverizadora de marca Strong, manobra que lhe possibilitou
apossar-se e subtrair o mencionado objeto, o qual vendeu quase
que imediatamente depois a terceiro de boa-fé. Com sua conduta
o denunciado JUCIEL DE OLIVEIRA RAMOS infringiu e está
incurso, por duas vezes, no artigo 155, § 4º, II, na forma do artigo
71, ambos 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.: 0002498-14.2018.8.22.0014
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Manoel Bezerra do Nascimento Filho
Advogado:Marcia Carvalho Ferreira de Souza (OAB/RO 6983)
Fica a Defesa intimada do r. Despacho a seguir transcrito:
“Vistos. Para audiência admonitória, designo o dia 03/08/2018, às
09h30min. SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO
AO APENADO MANOEL BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO,
residente a rua Alvorada, n. 4431, bairro Jardim das Oliveiras,
setor 36, nesta cidade, fones 3322-5924 e 98130-3046, com
a advertência de que a ausência implicará na revogação da
conversão com restabelecimento da pena privativa de liberdade e
consequente expedição de mandado de prisão. Ciência ao MP e à
Defesa. Cumpra-se. Vilhena-RO, sexta-feira, 20 de julho de 2018.
Adriano Lima Toldo Juiz de Direito.”
Lorival Darius Tavares
Escrivão
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Vilhena - Juizado Especial Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim
América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7006506-46.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA (12079)
Requerente: JEIELE EMELTUDES MARINHO DE AMORIM
Endereço: Rua João Liberto Muhl, 3665, Jardim Eldorado, Vilhena
- RO - CEP: 76987-008
Advogado do(a) REQUERENTE: WLLEYSSER BRUNO RIBEIRO
DA SILVA - RO8883
Requerida: MUNICIPIO DE VILHENA
Advogado do(a) REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO DE VILHENA
Decisão
Vistos os presentes autos.
Dispensado o relatório. DECIDO.
Acolho os embargos porque tempestivos.
Assiste razão ao reclamado. Em havendo ponto sobre o qual não
se pronunciou o juízo, ou foi contraditória ou mereça correção
a sentença, com reflexos no direito da parte reclamada, deve a
sentença embargada ser devidamente corrigida para declarar o
ponto omisso ou contraditório.
Segundo o reclamante a sentença proferida nos autos constou erro
material no dispositivo da sentença, o qual deve ser corrigido, eis
que assim constou: “….Assim, são devidos o valor constante nos
termos de exoneração juntado nos autos no valor total de R$9.065,37
(nove mil, sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), valor
esse já com os descontos legais. Posto isto, com fundamento no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE
o pedido para condenar o MUNICÍPIO DE VILHENA a pagar a
reclamante JEIELE EMELTUDES MARINHO DE AMORIM, o valor
das verbas rescisórias, no valor total de R$9.065,37 (nove mil,
sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos). ….”
Informa que o erro se refere ao total do débito, o qual é inferior,
sendo correto o montante de R$8.124,73 (oito mil, cento e vinte
e quatro reais e setenta e três centavos), conforme termos de
exoneração constante no id 14751785.
Isto posto, declaro erro material na sentença passando a mesma
ficar assim redigida em seu dispositivo: “….Assim, são devidos o
valor constante nos termos de exoneração juntado nos autos no
valor total de R$8.124,73 (oito mil, cento e vinte e quatro reais e
setenta e três centavos), valor esse já com os descontos legais.
Posto isto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o MUNICÍPIO
DE VILHENA a pagar a reclamante JEIELE EMELTUDES
MARINHO DE AMORIM, o valor das verbas rescisórias, no valor
total de R$8.124,73 (oito mil, cento e vinte e quatro reais e setenta
e três centavos)….”
Ficam os demais termos inalterados.
Intimem-se do teor da presente decisão.
Cumpra-se servindo a presente como mandado.
Vilhena, 27 de julho de 2018.
(a)Gilberto José Giannasi Juiz de Direito
Intimação
AUTOS:7004215-73.2017.8.22.0014AÇÃO:CUMPRIMEN
TO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
REQUERENTE:ELIZANA PEREIRA SOARES Advogado do(a)
EXEQUENTE: LENOIR RUBENS MARCON - RO0000146
REQUERIDO:
MUNICIPIO DE VILHENA
Certidão
Por força e em cumprimento do r. despacho/sentença deste Juízo,
fica Vossa Senhoria, pela presente, INTIMADA para, no prazo de 05
(cinco) dias, fornecer em cartório, cópias IMPRESSAS, necessárias
para instrução da RPV, conforme Provimento n. 004/2008-CG, Art.
3º, Caput, e § 2º, datado de 13/08/2008 da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de Rondônia, para posterior expedição da RPV.
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Título executivo (Petição cumprimento de Sentença)
Procuração
Decisão embargos
Certidão de Trânsito em julgado
Planilha Cálculo
Petição do Executado de manifestação sobre os cálculos
apresentados
Decisão determinou expedição RPV
Renúncia crédito excedente.
Intimação
AUTOS:7003126-15.2017.8.22.0014AÇÃO:CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA (156)REQUERENTE:HEBER DE ANDRADE
BARBOSA Advogado do(a) EXEQUENTE: LENOIR RUBENS
MARCON - RO0000146
REQUERIDO:
MUNICIPIO DE VILHENA
Por força e em cumprimento do r. despacho/sentença deste Juízo,
fica Vossa Senhoria, pela presente, INTIMADA para, no prazo de 05
(cinco) dias, fornecer em cartório, cópias IMPRESSAS, necessárias
para instrução da RPV, conforme Provimento n. 004/2008-CG, Art.
3º, Caput, e § 2º, datado de 13/08/2008 da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de Rondônia, para posterior expedição da RPV.
Título executivo (Petição cumprimento de Sentença)
Procuração
Decisão embargos
Certidão de Trânsito em julgado
Planilha Cálculo
Petição do Executado de manifestação sobre os cálculos
apresentados
Decisão determinou expedição RPV
Renúncia crédito excedente.
Intimação
AUTOS:7001387-75.2015.8.22.0014AÇÃO:CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA (156)REQUERENTE:GABRIELE AUGUSTA DA
SILVA Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Fica a parte autora, intimada por seu(s) Advogado(s), para, no
prazo de cinco dias manifestar-se sobre eventual pagamento ou
não da rpv expedida.
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7008641-31.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ALBERTINA LIZARDO MELGUEIRO
Endereço: Rua Mil Oitocentos e Catorze, 4993, Casa, Bela Vista,
Vilhena - RO - CEP: 76982-090
Advogado do(a) REQUERENTE: LENOIR RUBENS MARCON RO0000146
Requerida: MUNICIPIO DE VILHENA
Advogado do(a) REQUERIDO:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VILHENA
Despacho
Vistos.
Existem fatos que devem ser objeto de prova, conforme requerido
pela parte autora. Designo, pois, audiência de instrução e
julgamento para o dia 18/09/2018, às 08h15min.
Testemunhas independentemente de arrolamento e intimação,
salvo se requerido assim com antecedência de 15 dias.
Proceda a Serventia como de praxe para as necessárias intimações.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 27 de julho de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
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Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7001821-93.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
Requerente: CRISTOVAO DIAS LOPES
Endereço: Avenida Reinaldo Gonçalves, 6118, Parque Tancredo
Neves, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado do(a) EXEQUENTE: IZABELA MINEIRO MENDES RO4756
Requerida: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Rua Dom Pedro II, 608, Palácio Getúlio Vargas, Centro,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-066
Advogado do(a) EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Tratam os autos de pedido de cumprimento de sentença em
desfavor do Estado de Rondônia.
A parte autora requer a expedição de ofício ao Chefe da Folha
de pagamento do Estado e Rondônia a fim de implantação da
diferença da progressão.
Assim, oficie-se conforme requerido no id 18729551, devendo restar
consignado que deverá ser informado nos autos o cumprimento da
ordem.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 27 de julho de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7009572-34.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ELETRO CELULARES E INFORMATICA EIRELI ME
Endereço: Avenida Major Amarante, 3325, Centro (S-01), Vilhena
- RO - CEP: 76980-091
Advogado do(a) REQUERENTE: CEZAR BENEDITO VOLPI RO0000533Requerente: CLEVERSON RODRIGO HEGUEDUS
ALVES
Endereço: Avenida Major Amarante, 3325, Centro (S-01), Vilhena
- RO - CEP: 76980-091
Advogado do(a) REQUERENTE: CEZAR BENEDITO VOLPI RO0000533
Requerida: BANCO TRIANGULO S/A
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 2209, - de 2877/2878 a
4312/4313, Brasil, Uberlândia - MG - CEP: 38400-696
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
Decisão
Vistos.
A petição juntada no id 18884424, em que pese tem sido nominada
como Recurso Inominada, o arquivo juntado está incompleto,
conforme certidão da serventia, e não se fez acompanhar pelas
razões recursais.
TRF5-0187383) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DAS
RAZÕES RECURSAIS. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. 1. O caso dos autos cuida de hipótese de
ausência das razões de apelação. 2. O sistema processual pátrio
consagra o princípio da impugnação específica, segundo o qual é
ônus da parte combater especificamente os fundamentos contrários
à sua pretensão, não sendo acolhida a chamada defesa genérica,
exceto nos casos constantes no parágrafo único do art. 302, da
Lei de Ritos. 3. Não se verifica, portanto, um do pressupostos de
admissibilidade recursal do apelo. O artigo 514, do Código de
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Processo Civil, dispõe, em seu inciso II, que o recurso de apelação
deverá conter os fundamentos de fato e de direito que justifiquem
o pedido de nova decisão. 4. Apelação não conhecida. (AC nº
555966/PB (0000938-37.2012.4.05.8200), 1ª Turma do TRF da
5ª Região, Rel. Francisco Cavalcanti. j. 25.04.2013, unânime, DJe
03.05.2013).
Assim, deixo de receber o recurso e determinar o seu prosseguimento
ante a deserção.
Vilhena, 27 de julho de 2018.
(a) Gilberto J. Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7007193-23.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: EVANDRO VANDERLEI BRUXEL
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 321, Centro (5º BEC), Vilhena RO - CEP: 76988-055
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELA MINEIRO MENDES RO4756
Requerida: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA
Decisão
Vistos.
Recebo os embargos.
De acordo com o que dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95, “caberão
embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, nos
casos previstos no Código de Processo Civil”.
Os embargos devem ser julgados improcedentes.
Não há que se falar em obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida na sentença que julgou procedente em parte o pedido
inicial. Na própria sentença constou os motivos da procedência e do
valor fixado, sendo ele aquele indicado pela parte autora em seus
cálculos, sendo qualquer insurgência da parte deve ser arguida em
sede de recurso, conforme insurgência do Estado de Rondônia.
Assim, não sendo caso de obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida, incabível embargos de declaração.
Diante do exposto, NÃO RECONHEÇO presentes motivos de
modificação da sentença embargada, pelo que a mantenho em seu
inteiro teor.
Intimem-se.
Certifique-se a tempestividade do recurso do id 19090115.
Serve a presente como mandado.
Vilhena, 27 de julho de 2018.
(a)Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7006623-37.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: WESLEY PAULO LOPES DE ARAUJO
Endereço: Rua Argeu Bernardes, 465, Jardim Eldorado, Vilhena RO - CEP: 76987-110
Advogado do(a) REQUERENTE: ERIC JOSE GOMES JARDINA RO0003375
Requerida: CELESC DISTRIBUICAO S.A
Endereço: CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A,
160, Avenida Itamarati 160, Itacorubi, Florianópolis - SC - CEP:
88034-900
Advogado do(a) REQUERIDO: JESSIELI MARIA LIEVORE
MESSIAS DA SILVA - SC25056
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Decisão
Vistos.
O recurso interposto, em que pese ser tempestivo, não teve o
preparo devidamente recolhido, tornando-o deserto.
A providência adotado pelo reclamante não atendeu a determinação
nem mesmo comprovou a sua hipossuficiência.
Assim, deixo de receber o recurso e determinar o seu prosseguimento
ante a deserção, eis que o prazo final para recolhimento do mesmo
está precluso de acordo com o artigo 42, § 1º da Lei 9099/95.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Não havendo manifestação da parte autora, arquivem-se os autos.
Vilhena, 27 de julho de 2018.
(a) Gilberto J. Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7001152-40.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
Requerente: JOAO VLADIMIR LOPES BARBOSA
Endereço: Av. 116,Quadra 05,Lote 01, 352, Jardim Bela Vista,
Chupinguaia - RO - CEP: 76990-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
- RO0002394
Requerida: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N, centro, Porto Velho RO - CEP: 76900-999
Advogado do(a) EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA
Despacho
Vistos.
INTIME-SE o executado para querendo, no prazo de 30 (trinta)
dias, apresentar impugnação aos cálculos apresentados pela
exequente, nos termos do art. 535, do CPC.
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para
manifestar-se em 10 dias.
Decorrido o prazo sem apresentação de impugnação, certifique-se
e requisite-se o pagamento através de RPV/PRECATÓRIO.
Após, aguarde-se o transcurso de prazo de 60 dias e, não havendo
qualquer manifestação, intime-se o exequente a informar se houve
o efetivo adimplemento da requisição.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 27 de julho de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7003434-85.2016.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: APARECIDO CARLOS VASCONCELOS
Endereço: Avenida Juscimeira, 860, Novo Horizonte, Cacoal - RO
- CEP: 76962-019
Advogados do(a) REQUERENTE: LEANDRO MARCIO PEDOT RO0002022, VALDINEI LUIZ BERTOLIN - RO0006883
Requerida: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Rua Nelson Tremea, 179, centro, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Advogados do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676
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Despacho
Vistos.
O reclamante requer a expedição de valor “parcial” depositado pela
parte reclamada (id 18941059 R$8776,73). Todavia, quando do
pedido de cumprimento de sentença (id 18508718) informou como
devido pelo reclamado o valor de R$8.249,78.
Assim, encaminho os autos a contadoria para apurar o real valor
devido pelo reclamado, bem como eventuais custas a serem
apuradas.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 27 de julho de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7005399-30.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: VANDERLEI DA SILVA
Endereço: Avenida Dioes Bispo de Souza, 7677, Jardim Araucária,
Vilhena - RO - CEP: 76987-436
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
SAMUEL
RIBEIRO
MAZURECHEN - RO0004461
Requerida: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS
PCG-BRASIL
MULTICARTEIRA
Endereço: Banco Bradesco S.A., 4 andar, Rua Benedito Américo
de Oliveira, s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Requerida: AUTO POSTO LEMES LTDA - EPP
Endereço: Rua tancredo Neves, 3419, centro, Mirassol D’Oeste MT - CEP: 78280-000
Despacho
Vistos.
Intime-se a parte autora a juntar consulta ao sistema de proteção
ao crédito atualizada, eis que aquela juntada no id 20095784 fora
emitida em 28/11/2016.
Deverá, ainda, juntar cópia da ocorrência policial dita realizada.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 27 de julho de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Intimação
AUTOS:7001306-29.2015.8.22.0014AÇÃO:EXECUÇÃO CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA (1114)REQUERENTE:VALDAIR ANTONIO
DE SOUZA Advogado do(a) EXEQUENTE: ELISANGELA DE
OLIVEIRA TEIXEIRA MIRANDA - RO0001043
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Fica a parte autora, intimada por seu(s) Advogado(s), para, no
prazo de cinco dias, manifestar-se sobre eventual pagamento da
RPV expedida.
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7003112-65.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: JONATAS GUIMARAES THOMAZ
Endereço: Curitiba, 3793, Jardim das Oliveiras, Vilhena - RO CEP: 76908-354
Advogado do(a) EXEQUENTE: HANDERSON SIMOES DA SILVA
- RO0003279
Requerida: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Major Amarantes, 3498, Centro, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
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Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO EDUARDO PRADO SP182951
Sentença
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da LJE.
Diante do pagamento noticiado nos autos, a extinção do feito se
impõe.
Via de consequência, Julgo Extinto o Processo na forma do art.
924, II, do CPC.
Sem custas. Sem honorários.
Arquive-se.
P. R. I. C.
Vilhena/RO, 27 de julho de 2018.
(a) Gilberto J. Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7003778-95.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente:SEVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS
- EIRELI - ME
Endereço: Rodovia PR-317, (Saída para Campo Mourão), Parque
Industrial, Maringá - PR - CEP: 87065-005
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE VIANA DE SOUZA NETO
- PR71072
Requerida: M.R. PORTO PACHECO TRANSPORTES - ME
Endereço: Rua Oito Mil Duzentos e Oito, 5162, Residencial Barão
Melgaço I, Vilhena - RO - CEP: 76982-306
Despacho
Vistos.
Defiro pedido de redesignação da audiência de tentativa de
conciliação. Todavia, antes de ser designada nova data deverá a
parte autora indicar endereço correto da parte reclamada, no prazo
de dez dias, sob pena de extinção e arquivamento.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 30 de julho de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7002982-07.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: P. E. B. DE CARVALHO BOUTIQUES - ME
Endereço: AGF Major Amarante, 4759, Avenida Major Amarante
4638, Centro (Nova Vilhena), Vilhena - RO - CEP: 76980-972
Endereço: AGF Major Amarante, 4759, Avenida Major Amarante
4638, Centro (Nova Vilhena) - Vilhena - RO - CEP: 76980-972
Advogado do(a) REQUERENTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO
LOPES - RO0002433
Requerida: Nome: ISABEL ESTEVO DE SOUZA
Endereço: Rua do Cipó, - de 600/601 a 1067/1068, São Bernardo,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-386
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
Vistos.
Diga a parte reclamante, indicando o endereço da reclamada em
cinco dias, pena de extinção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 30 de julho de 2018.
(a) GILBERTO JOSÉ GIANNASI
Juiz de Direito
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Vilhena - Juizado Especial Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim
América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7005571-40.2016.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: MESSIAS & MESSIAS LTDA.
Endereço: Av. Capitão Castro, 3782, sala b, Centro, Vilhena - RO
- CEP: 76980-220
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAELA GEICIANI MESSIAS
- RO0004656
Requerida: Nome: MDR Advocacia
Endereço: Rua Desembargador José Gomes da Costa, 1975,
Proximo a igreja Catolica, Capim Macio, Natal - RN - CEP: 59082140
Nome: Dantas, Cavalcanti e Santos Advocacia
Endereço: Rua Desembargador José Gomes da Costa, 1975,
próximo Igreja Católica de Santana, Capim Macio, Natal - RN CEP: 59082-140
Nome: Juliana Fonseca de Medeiros
Endereço: Rua Desembargador José Gomes da Costa, 1975,
próximo Igreja Católica de Santana, Capim Macio, Natal - RN CEP: 59082-140
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCOS DELLI RIBEIRO
RODRIGUES - RN5553
Despacho
Vistos.
Diga a parte reclamante em cinco dias, requerendo o que de direito.
Intime-se.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 30 de julho de 2018.
(a) GILBERTO JOSÉ GIANNASI
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim
América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000630-76.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: KATIA COSTA TEODORO
Endereço: RUA BITTENCOURT SAMPAIO, 777, JARDIM
AMÉRICA, Vilhena - RO - CEP: 76980-694
Advogado do(a) REQUERENTE: KATIA COSTA TEODORO RO000661A
Requerida: Nome: OLIVIO LIMA BORGES
Endereço: Rua Papa João XVIII, 195, Centro, Garuva - SC - CEP:
89248-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Sentença
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da LJE.
Decido.
O presente processo deve ser extinto, e assim o declaro com
fundamento no artigo 53,§4º, da LJE, eis que o(a)(s) reclamado(a)
(s) encontra(m)-se em local incerto e não sabido, posto que não
encontrado.
Em casos como tais a lei permite a extinção do feito de imediato,
evitando-se sua eternização, com prejuízo às partes e à própria
justiça, posto que incabível a citação via editalícia, salvo em caso
de execução e se existentes bens para penhora, o que não é o
caso.
Assim, diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO
sem julgamento de seu mérito nos termos do artigo 53, §4º, da
LJE, podendo a parte reclamante promover o desarquivamento
no sistema PJe se localizado o reclamado ou bens de sua
propriedade.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, SERVINDO
CÓPIA COMO MANDADO.
Vilhena/RO, 30 de julho de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - Juizado Especial
Processo: 7005282-39.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ROBERTO DIMAS BATISTA
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELA MINEIRO MENDES RO4756
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
ATO ORDINATÓRIO
Intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar
impugnação à contestação.
Vilhena, 30 de julho de 2018
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7008183-14.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: DEPOSITO DE AREIA SAO JOSE LTDA ME
Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1213, Setor 34,
Jardim Eldorado, Vilhena - RO - CEP: 76987-171
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAN THIAGO MARTINS DE
CARVALHO - RO8076
Requerida: Nome: GILMAR PEREIRA PINTO
Endereço: Rua da Embratel, 3443, RUA 34, bairro Embratel, S-26,
Vilhena - RO - CEP: 76986-566
Advogado do(a) REQUERIDO:
Sentença
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da LJE.
Decido.
O presente processo deve ser extinto, e assim o declaro com
fundamento no artigo 53,§4º, da LJE, eis que o(a)(s) reclamado(a)
(s) encontra(m)-se em local incerto e não sabido, posto que não
encontrado.
Em casos como tais a lei permite a extinção do feito de imediato,
evitando-se sua eternização, com prejuízo às partes e à própria
justiça, posto que incabível a citação via editalícia, salvo em caso
de execução e se existentes bens para penhora, o que não é o
caso.
Assim, diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO
sem julgamento de seu mérito nos termos do artigo 53, §4º, da
LJE, podendo a parte reclamante promover o desarquivamento
no sistema PJe se localizado o reclamado ou bens de sua
propriedade.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, SERVINDO
CÓPIA COMO MANDADO.
Vilhena/RO, 30 de julho de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000665-70.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: AGRIVET AGRICULTURA E VETERINARIA
LTDA - EPP
Endereço: Rua Nelson Tremea, 374, Centro, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado do(a) REQUERENTE: EDRIANE FRANCINE DALLA
VECCHIA HAMMERSCHMIDT - RO0007029
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Requerida: Nome: RITA DE LAZARO CALAZANS PASSOS
Endereço: Rua Maria Luiza Gregorio Berça, 2798, Jardim Social,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado do(a) REQUERIDO:
Decisão
Vistos.
Acolho o pedido do reclamante e determino o sobrestamento do
presente procedimento pelo prazo de 180 dias.
Decorrido o prazo, diga a parte credora em cinco dias e voltem os
autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se, servindo a presente como mandado.
Vilhena/RO, 30 de julho de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000537-50.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: JOAQUIM QUIRINO PESSOA
Endereço: Av Aracaju, 3922, Setor 20, Vilhena - RO - CEP: 76908354
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO BATISTA DUARTE
FILHO - RO0004459
Requerida: Nome: MAICON CARDOSO MACHRY
Endereço: Rua Marcos da Luz, 575, lugar incerto e não sabido,
Centro (S-01), Vilhena - RO - CEP: 76980-186
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
Vistos.
Intime-se o reclamante a indicar outros bens à penhora e requerer
o que de direito em cinco dias.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 30 de julho de 2018.
(a) GILBERTO JOSÉ GIANNASI Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7008193-58.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: I. J. DE ARAUJO - ME
Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 7515, Jardim
Araucária, Vilhena - RO - CEP: 76987-444
Advogados do(a) REQUERENTE: MICHELE MACHADO SANT
ANA LOPES - RO0006304, CARLA FALCAO SANTORO MG076571B
Requerido: ADELÇO BASTOS
Endereço: Rua Quarenta e Cinco, 958, Jardim Eldorado, Vilhena RO - CEP: 76987-220
Requerido: RAFAEL PERIN
Endereço: Avenida Major Amarante, 4119, 4 ANDAR, ED. CAPRA,
Centro (S-01), Vilhena - RO - CEP: 76980-075
Advogado do(a) REQUERIDO: MICHELE MARQUES ROSATO RO0003645
Despacho
Vistos.
Defiro pedido de redesignação da audiência em relação ao
reclamado RAFAEL PERIN, ante a comprovação da impossibilidade
de seu comparecimento.
Todavia, consigno, que havendo possibilidade de acordo com entre
a parte reclamante e o reclamado Adelço Bastos, poderão eles
comparecer, eis que já intimados, visando aproveitar o ato.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 30 de julho de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7005719-51.2016.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Requerente: LUIZA BALDO
Endereço: AVENIDA JOSÉ DO PATROCINIO, 3449, CENTRO,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO DE PAULA HOLANDA RO0006357
Requerida: JHONNY AZEVEDO
Endereço: RUA 10.314, 4895, CEL 985003602/ 984378752/
999120870, BARÃO DO MELGAÇO III, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Requerida: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA AUTÁRQUICA DO
DETRAN/RO
Requerida: BANCO J. SAFRA S.A
Endereço: Avenida Paulista, 2150, Bela Vista, São Paulo - SP CEP: 01310-300
Advogados do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643
Despacho
Vistos.
Devidamente cumprida a sentença, sem outras pendências,
arquivem-se os autos.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 30 de julho de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000673-13.2018.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
Requerente: LUCIANE BRANDALISE
Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 4709,
BRANDALISE & NEGRI ADVOGADOS ASSOCIADOS, Jardim
Eldorado, Vilhena - RO - CEP: 76987-002
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCIANE BRANDALISE RO0006073
Requerida: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA
Sentença
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da LJE.
Diante do pagamento noticiado nos autos, a extinção do feito se
impõe.
Via de consequência, Julgo Extinto o Processo na forma do art.
924, II, do CPC.
Sem custas. Sem honorários.
Arquive-se.
P. R. I. C.
Vilhena/RO, 30 de julho de 2018.
(a) Gilberto J. Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7006349-73.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
Requerente: JOANIR CARDOSO GOMES
Endereço: Rua Oito Mil e Três, 8139, Residencial Alvorada, Vilhena
- RO - CEP: 76985-888
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Advogado do(a) EXEQUENTE: LENOIR RUBENS MARCON RO0000146
Requerida: MUNICIPIO DE VILHENA
Advogado do(a) EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO DE VILHENA
Despacho
Vistos.
INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal para querendo, no prazo de
30 (trinta) dias, apresentar impugnação aos cálculos apresentados
pela exequente, nos termos do art. 534 e 535, do CPC.
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para
manifestar-se em 10 dias.
Decorrido o prazo sem apresentação de impugnação, certifiquese e requisite-se o pagamento através de RPV nos termos do
provimento 004/2008 CG, ou Precatório nos termos da Resolução
n. 006/2017 TJ/RO, devendo a exequente informar os dados e/
ou cópia de documentos necessários para a devida expedição/
instrução.
Ocorrido o depósito dos valores, comprove a parte nos autos.
Após, conclusos.
Vilhena/RO, 30 de julho de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000665-36.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
Endereço: Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 4737, Jardim
Eldorado, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA PAULA LEAL ESMERALDINO
- RO6299
Requerida: MUNICIPIO DE VILHENA
Advogado do(a) REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO DE VILHENA
Sentença
Vistos, etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95.
O presente processo deve ser extinto, e assim o declaro com
fundamento no art. 51, inciso IV, da LJE, eis que a reclamante
não pode ser admitida a figurar no polo ativo da ação, dada a sua
condição de pessoa jurídica diversa de Micro Empresa ou EPP.
Assim dispõe a Lei 12.153/2009:
Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I - como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas
de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006;
[…]
Compulsando o dispositivo legal supra, nota-se que a legitimidade
ativa para proposição de ações perante o Juizado Especial da
Fazenda Publica é restrita tão somente às pessoas físicas e às
microempresas e empresas de pequeno porte.
Portanto, conclui-se que o legislador não concedeu às associações
privadas legitimação ativa para atuarem no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, diante da taxatividade do rol do
aludido art. 5º da Lei n. 9099/95.
In casu, observa-se que a presente ação foi ajuizada pela IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, associação privada, a
qual possui natureza jurídica diversa, não se enquadrando como
microempresa ou empresa de pequeno porte.
Assim, ainda que o valor da presente causa seja inferior àquele
estabelecido pela Lei Nº 12.153/2009, entende-se que a parte
autora, por ser uma associação, consequentemente pessoa jurídica
nos termos do artigo 44 do Código Civil, não detém legitimidade para
ajuizar ações perante o Juizado Especial da Fazenda Pùblica, uma
vez que não está incluída nas exceções do art. 5º da referida Lei.
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Nesse sentido:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA - JUSTIÇA COMUM - ASSOCIAÇÃO
CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE
ATIVA - ROL TAXATIVO DO ART. 5º, I, DA LEI 12.153/09 COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO DE
COMPETÊNCIA ACOLHIDO. - Sendo a autora da ação ordinária
uma associação sem fins lucrativos, ausente sua legitimidade para
ajuizar ação perante o juizado especial, uma vez que, não essa
consta no rol taxativo do art. 5º, I da Lei n. 12.153/09. (TJ-MG CC: 10000170940720000 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de
Julgamento: 14/03/2018, Data de Publicação: 20/03/2018)
Impossível o encaminhamento dos autos a uma das varas cíveis da
justiça estadual comum face a diferença do ritos.
Assim, diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO
sem julgamento de seu mérito nos termos do art. 51, incisos II e
IV, da LJE.
Sem custas e honorários.
Indevidos honorários.
Com a certificação do trânsito, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Vilhena, 30 de julho de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7008561-04.2016.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: LIDIA TEODORO RIBEIRO
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 2392, SETOR 17, Vilhena - RO
- CEP: 76980-220
Advogado do(a) REQUERENTE: IRACEMA MARTENDAL
CERRUTTI - RO0002972
Requerida: Municipio de Chupinguaia
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA
DESPACHO
Vistos.
Diante da insurgência da parte autora (id 19385669) visando melhor
esclarecer o ofício recebido da CEF, requisite-se esclarecimentos.
Deverá ser consignado que a ordem emitida o foi apenas em relação
ao cadastro da reclamante junto ao Município de Chupinguaia.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 30 de julho de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7004155-66.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: NELSON LINARES
Endereço: Rua Princesa Isabel, 790, casa, Centro (S-01), Vilhena
- RO - CEP: 76980-136
Advogados do(a) REQUERENTE: NELSON LINARES - RO3059,
SERGIO CRISTIANO CORREA - RO0003492
Requerida: Nome: HANAUER & NUNES DA SILVA LTDA - ME
Endereço: Rua Dom Aquino Correa, Q 9, L 04, Centro, Várzea
Grande - MT - CEP: 78110-550
Advogado do(a) REQUERIDO:
Sentença
Vistos etc.
Dispensado o Relatório nos termos do artigo 38, caput, da Lei n.
9.099/95.

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

741

HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza os jurídicos e
legais efeitos o acordo de vontade das partes celebrantes e, via
de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, nos Artigo 487, III-b, do Código de Processo Civil.
Declaro constituído em favor do reclamante título executivo judicial
nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil.
Homologo a desistência do prazo recursal.
Sem custas e honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquive-se.
Vilhena/RO, 28 de julho de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim
América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7003262-75.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: LEIR MEIRELES DE SOUZA
Endereço: Área Rural, Linha Carevel Setor 12 Lote 67, Área Rural
de Vilhena, Vilhena - RO - CEP: 76988-899
Advogado do(a) REQUERENTE: ALCIR LUIZ DE LIMA RO0006770
Requerida: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Avenida Mamoré, 2915, - de 2613 a 2989 - lado ímpar,
Três Marias, Porto Velho - RO - CEP: 76812-695
Advogados do(a) REQUERIDO: JOSE ARNALDO JANSSEN
NOGUEIRA - RO0006676, SERVIO TULIO DE BARCELOS MG0044698
Despacho
Vistos.
Em que pese a revelia do reclamado, face a sua ausência na
audiência de tentativa de conciliação, a qual será analisada por
ocasião da sentença, digam as partes se pretendem a produção de
outras provas, além das já acostadas aos autos, especificando-as
e justificando a sua necessidade, no prazo de 05 dias.
Intimem-se, servindo o presente como mandado/intimação.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 23 de julho de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim
América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7003262-75.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: LEIR MEIRELES DE SOUZA
Endereço: Área Rural, Linha Carevel Setor 12 Lote 67, Área Rural
de Vilhena, Vilhena - RO - CEP: 76988-899
Advogado do(a) REQUERENTE: ALCIR LUIZ DE LIMA RO0006770
Requerida: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Avenida Mamoré, 2915, - de 2613 a 2989 - lado ímpar,
Três Marias, Porto Velho - RO - CEP: 76812-695
Advogados do(a) REQUERIDO: JOSE ARNALDO JANSSEN
NOGUEIRA - RO0006676, SERVIO TULIO DE BARCELOS MG0044698
Despacho
Vistos.
Em que pese a revelia do reclamado, face a sua ausência na
audiência de tentativa de conciliação, a qual será analisada por
ocasião da sentença, digam as partes se pretendem a produção de
outras provas, além das já acostadas aos autos, especificando-as
e justificando a sua necessidade, no prazo de 05 dias.
Intimem-se, servindo o presente como mandado/intimação.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 23 de julho de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
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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1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7005793-71.2017.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: AUTO POSTO PLANALTO LTDA
Advogados do(a) AUTOR: ANDRE COELHO JUNQUEIRA RO0006485, MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO RO0006125, JONI FRANK UEDA - RO0005687
RÉU: LAERTE MELO BARRETO
Finalidade: intimar a parte autora para, através de seu(s)
advogado(s), no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto à
correspondência negativa.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7002117-86.2015.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: UNIMED VILHENA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR RO0004683
RÉU: ROSINEIDE TEIXEIRA ROLDAO
Finalidade: intimar a parte autora para, através de seu(s)
advogado(s), no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto à
correspondência negativa.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7004237-34.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: A.M.S. CORREA & CIA LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERIC JOSE GOMES JARDINA RO0003375
EXECUTADO: WALDEMIR TORRES SILVA, MARIA DAS
GRACAS TORRES SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto à certidão do
oficial de justiça ID 20086513.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7007235-72.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB
CREDISUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: SILVANE SECAGNO - RO0005020
EXECUTADO: LEMES & SILVA LTDA - ME, JOSE LEMES,
ROSANI DA SILVA LEMES
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Advogado do(a) EXECUTADO: CEZAR BENEDITO VOLPI RO0000533
Advogado do(a) EXECUTADO: CEZAR BENEDITO VOLPI RO0000533
Advogado do(a) EXECUTADO: CEZAR BENEDITO VOLPI RO0000533
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto à certidão do oficial
de justiça ID 20046666.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7007905-13.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RESIDENCIAL FLORENCA INCORPORACOES
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINE SIQUEIRA ROZAL GO31880
EXECUTADO: NILSON COSTA LOURENCO
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto à certidão do oficial
de justiça ID 19996855.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7005324-25.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOAO PEDRO CARLESSO AGOSTINI
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDERSON BALLIN - RO0005568,
JOSEMARIO SECCO - RO0000724
EXECUTADO: JDR CONSTRUTORA LTDA - ME, JOSE DIVINO
DE REZENDE, EDNEUZA MARIA DE JESUS REZENDE
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimação da parte autora, através de seu
advogado(a), para, no prazo de 15 dias, comprovar nos autos o
recolhimento da taxa correspondente para publicação no DJE do
edital expedido, no montante de R$ 21,38.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7010144-87.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - SP0128341
EXECUTADO: M. DOS SANTOS PIRES DA SILVA - ME, ELIAS
DA SILVA PIRES, MICHELY DOS SANTOS PIRES DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto à certidão do oficial
de justiça ID 20077069.
Edeonilson Souza Moraes - 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/
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7001196-25.2018.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: UNIMED VILHENA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR RO0004683
RÉU: ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE CARVALHO
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto à certidão do
oficial de justiça ID 20010214.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7000150-98.2018.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: AUTO POSTO CATARINENSE LTDA
Advogados do(a) AUTOR: JONI FRANK UEDA - RO0005687,
ANDRE COELHO JUNQUEIRA - RO0006485, MARIA CAROLINA
DE FREITAS ROSA FUZARO - RO0006125
RÉU: ROBERTO SABOTTO
Finalidade: intimar a parte autora para, através de seu(s)
advogado(s), no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto à
correspondência negativa.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7000273-96.2018.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: A.M.S. CORREA & CIA LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERIC JOSE GOMES JARDINA RO0003375
EXECUTADO: FABIO DE SOUZA AGUIAR
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto à certidão do
oficial de justiça ID 20037405.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7000340-61.2018.8.22.0014
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: ELDER LUIZ PEREIRA, IVANETE RODRIGUES
DE LIMA PEREIRA
Advogados do(a) EMBARGANTE: JEVERSON LEANDRO COSTA
- RO0003134, KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA RO0003551
Advogados do(a) EMBARGANTE: JEVERSON LEANDRO COSTA
- RO0003134, KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA RO0003551
EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) EMBARGADO: MONAMARES GOMES RO0000903, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO0001096
FINALIDADE: Intimar as partes, através de seus advogados, para,
no prazo de 5 dias, se manifestarem quando aos novos documentos
juntados.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7001809-45.2018.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR:
FRIRON
COMERCIO,
DISTRIBUICAO
E
REPRESENTACAO DE FRIOS RONDONIA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: CRISTIANI CARVALHO SELHORST RO0005818, CRISTIANE TESSARO - RO0001562
RÉU: TIUMA VARGAS QUINTAO
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto à certidão do
oficial de justiça ID 20123219.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7006275-19.2017.8.22.0014
Classe: INF JUV CIV - GUARDA (1420)
AUTOR: R. L. C.
Advogado do(a) AUTOR: CASTRO LIMA DE SOUZA - RO0003048
REQUERIDO: A. C. D. S. M., L. B. P.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto à informação do
serviço social, dando conta de que o autor se mudou.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7008284-85.2016.8.22.0014
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: B. B. S.
Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
RÉU: M. C. E. T. L. -. M.
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Intimação da parte autora, através de seu
advogado(a), para, no prazo de 15 dias, comprovar nos autos o
recolhimento da taxa correspondente para publicação no DJE do
edital expedido, no montante de R$ 40,70.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7004261-62.2017.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.L
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Protocolado em: 14/06/2017 11:33:02
Parte autora: Nome: VERA LUCIA TAVARES DO NASCIMENTO
Endereço: RUA CACIQUE, 1100, CENTRO, Chupinguaia - RO CEP: 76990-000

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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Advogado: SANDRA VITORIO DIAS OAB: RO000369B Endereço:
desconhecido
Parte requerida: Nome: RONALDO FLORINDO DA COSTA
Endereço: AV CASTELO BRANCO, 4326, CENTRO, Alvorada
D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
Advogado: DIEGO CASTRO ALVES TOLEDO OAB: RO7923
Endereço: DOALDO, 2469, JARDIM CLODOALDO, Cacoal - RO
- CEP: 76963-660
Valor da causa: R$ 2.891,02
SENTENÇA
Vistos etc...
Considerando a satisfação do débito pelo pagamento, conforme
informação da parte exequente, JULGO EXTINTA esta execução
de alimentos promovido por V. N. C. e R. N. C., representados pela
sua genitora Vera Lucia Tavares do Nascimento, contra RONALDO
FLORINDO DA COSTA nos termos do art. 924, II, do CPC.
Procedimento isento de custas.
Tendo em vista que o feito foi extinto pelo total cumprimento da
obrigação, tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal.
Assim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Sentença registrada automaticamente. Intimem-se e
cumpra-se.
Vilhena/RO, 11 de julho de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7004680-48.2018.8.22.0014
Classe: HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(112)
REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DUTRA, LUCIANA
MARTINS DUTRA, JESSE MOREIRA RAMOS
Advogado do(a) REQUERENTE: TATIANE GUEDES CAVALLO
BAPTISTA - RO0006835
Finalidade: Fica(m) a(s) parte(s), por intermédio de seu(s)
advogado(s), intimado(s) do inteiro teor da sentença infratranscrito:
“S E N T E N Ç A Vistos etc... HOMOLOGO por sentença o acordo
realizado entre as partes, para que dele surtam seus legais e
jurídicos efeitos e DEFIRO à MARIA DAS GRAÇAS DUTRA a
guarda da menor JÚLIA DUTRA RAMOS . EXPEÇA-SE TERMO DE
GUARDA EM FAVOR DA AVÓ MATERNA. Em consequência, com
fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO(A) o(a) presente HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL (112) promovida por MARIA DAS GRACAS
DUTRA e outros (2) contra . Tendo em vista que o feito foi extinto
pela vontade das partes, tenho que ocorreu a desistência tácita do
prazo recursal. Assim, arquivem-se os autos, com as cautelas de
praxe. Sem custas finais, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei
3.896/2016. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Vilhena/RO, 20
de julho de 2018. ANDRESSON CAVALCANTE FECURY Juiz(a)
de Direito”
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7004679-63.2018.8.22.0014
Classe: HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(112)
REQUERENTE: ANA KAROLINE REIS DE OLIVEIRA, MAX
EMILIANO COSTA DE SOUSA
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Advogado do(a) REQUERENTE: TATIANE GUEDES CAVALLO
BAPTISTA - RO0006835
Finalidade: Fica(m) a(s) parte(s), por intermédio de seu(s)
advogado(s), intimado(s) do inteiro teor da sentença infratranscrito:
“S E N T E N Ç A Vistos etc... ANA KAROLINE REIS DE OLIVEIRA
e MAX EMILIANO COSTA DE SOUSA , ambos qualificados na
inicial, requereram consensualmente a decretação do divórcio
com homologação de acordo referente à guarda e alimentos do
filho menor, aduzindo, em síntese, que as partes se casaram
em 15/08/2015 e não mais interesse em continuar com o vínculo
conjugal. Acordaram, ainda, quanto aos bens e dívidas a serem
partilhados, bem como que a guarda do filho menor ficará com a
genitora, e o genitor arcará com os alimentos e terá livre direito a
visitas. Por fim, requereram a homologação do acordo. O Ministério
Público se manifestou favorável ao pedido de homologação do
acordo. Decido. HOMOLOGO por sentença o acordo realizado
entre as partes na petição inicial, para que produza seus legais
e jurídicos efeitos, o acordo de vontade das partes, que se regerá
pelas cláusulas da petição inicial, decretando, via de consequência,
o DIVÓRCIO das partes, com fundamento no art. 226, § 6º, da
Constituição Federal. Em consequência, JULGO EXTINTO o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III,
“b” do Código de Processo Civil. Expeça-se o respectivo mandado
de averbação. Tendo em vista o acordo realizado entre as partes,
tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal, devendo
o feito ser arquivado com as cautelas de praxe. Defiro os benefícios
da justiça gratuita as partes. Sem custas finais, nos termos do art.
8º, inciso III, da Lei 3.896/2016. Ciência ao Ministério Público.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Vilhena/RO, 20 de julho de
2018. ANDRESSON CAVALCANTE FECURY Juiz(a) de Direito”
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
Autos: 7004747-81.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte autora: ESTER FERREIRA NEVES BRAGA
Advogado: CASTRO LIMA DE SOUZA OAB: RO0003048
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Rua Nelson Tremea, 179, Centro, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado(s) do reclamado: GUSTAVO AMATO PISSINI
NOTIFICAÇÃO
Fica a parte BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1425-73
(EXECUTADO), notificada para o recolhimento da importância de
R$ 142,37 (cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos),
(atualizada até a data de 30 de julho de 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.
Vilhena-RO, 30 de julho de 2018
EDEONILSON SOUZA MORAES
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7003097-28.2018.8.22.0014
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: I. A. D. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIANDRA DA SILVA VALENCIO RO0005657
EXECUTADO: V. A. S.
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto à certidão do
oficial de justiça ID 20105623
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7003140-62.2018.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: A.M.C. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: ESTEVAN SOLETTI - RO0003702
RÉU: D DA S CERINO TRANSPORTES - ME
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto à certidão do
oficial de justiça ID 20036821
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182
Autos n. 7004885-77.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
Protocolado em: 10/07/2018 18:00:04
Parte autora: Nome: LUCY MACHADO DA SILVA
Endereço: Rua Novecentos e Dezesseis, 08, Casa 08 Setor 09 “A”,
Boa Esperança, Vilhena - RO - CEP: 76985-456
Advogado: RUBENS DEVET GENERO OAB: RO0003543
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: GRESILIANA MONTEIRO DA SILVA
Endereço: Rua Novecentos e Dezesseis, 08, Casa 08 Setor 09 “A”,
Boa Esperança, Vilhena - RO - CEP: 76985-456
Valor da causa: R$ 1.000,00
DECISÃO
Vistos
Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor das partes.
Após análise detida dos documentos que acompanham a peça
de ingresso, verifico que são fortes os indícios da doença mental
sofrida pela Sra. Gresiliana Monteiro da Silva, conforme se observa
do laudo psiquiátrico acostado no ID n. 19669899, e demais
documentos que atestam o acompanhamento do tratamento de
saúde da curatelanda. Do mesmo modo, observo que a requerente
se trata de genitora da curatelanda e é a pessoa que vem lhe
prestando o auxílio necessário para os atos da sua vida civil.
Pois bem.
No caso verifico relevante e urgente a nomeação de Curador
provisório para Gresiliana, a fim de proteger seus interesses, uma
vez que já foi atestado por médico psiquiatra que ela apresenta
doença mental compatível com esquizofrenia paranóide (CID
F20.0)
Da mesma sorte, vejo que a requerente possui condições de
atender aos interesses de Gresiliana, uma vez se tratar de sua
genitora e pessoa que a vem acompanhando no tratamento de
saúde.
Ante o exposto, e visando melhor atender aos interesses da
curatelanda, nomeio como CURADORA PROVISÓRIA de
Gresiliana Monteiro da Silva a requerente Sra. LUCY MACHADO
DA SILVA, para auxiliá-la nos atos relacionados aos direitos
de natureza patrimonial e negocial (art. 85, Lei 13.146/15) e
representá-la perante o INSS, mediante a assinatura do respectivo
termo (CPC, 759, I).
Designo audiência para o dia 23/10/2018 às 10h na sala de audiência
desta Juízo da 1ª Vara Cível para entrevista da curatelanda.
Cite-se a curatelanda para nela comparecer, a fim de ser
entrevistada, podendo impugnar o pedido, no prazo de 05 (cinco)
dias, contados da audiência.
Ciência ao Ministério Público.
Intimem-se.
Vilhena/RO, 20 de julho de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7005045-05.2018.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Protocolado em: 16/07/2018 18:28:01
Parte autora: Nome: FRANCISCO GERALDO PEREIRA DE
OLIVEIRA
Endereço: Rua Paulo Coelho, 3814, Bom Jesus, Ariquemes - RO
- CEP: 76874-170
Advogado: MAXWELL PASIAN CERQUEIRA SANTOS OAB:
RO0006685 Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: Alan Gustavo Miranda Medrado de Oliveira
Endereço: Rua Antônio Chispin da Silva, 376, Bodanese, Vilhena RO - CEP: 76981-058
Valor da causa: R$ 1.000,00
DESPACHO
Vistos.
Retire-se de pauta a audiência designada.
Cite-se o réu para apresentar defesa no prazo de 15 dias.
Complemente-se o mandado já distribuído, caso ainda não
cumprido pelo Oficial de Justiça.
Do contrário, sirva como mandado.
Vilhena/RO, 25 de julho de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena
1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7002291-27.2017.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.L
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 04/04/2017 15:50:47
Parte autora: Nome: WASHINGTON CARLOS DOS SANTOS
Endereço: Av. Otávio José dos santos, 4156, Jardim das Oliveiras,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado: ANDREIA CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA
OAB: RO7553 Endereço: desconhecido Advogado: ELIVANIA
FERNANDES DE LIMA OAB: RO0005433 Endereço: Avenida
Tancredo Neves, 4661 sala 04, Jardim Eldorado, Vilhena - RO CEP: 76980-220 Advogado: PAMELA DAIANA ABDALLA COSTA
GHISI OAB: RO0005916 Endereço: Avenida Tancredo Neves,
4661 sala 04, Jardim Eldorado, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Parte requerida: Nome: GILMAR BACELAR BEDONE
Endereço: Avenida Brasiléia, 1077, CENTRO, Extrema (Porto
Velho) - RO - CEP: 76847-000 Endereço: Avenida Brasiléia, 1077,
CENTRO, Extrema (Porto Velho) - RO - CEP: 76847-000 Endereço:
Avenida Brasiléia, 1077, CENTRO, Extrema (Porto Velho) - RO CEP: 76847-000
Valor da causa: R$ 10.335,99
SENTENÇA
Vistos etc.,
WASHINGTON CARLOS DOS SANTOS ingressou com ação
de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais contra
GILMAR BACELAR BEDONE, pretendendo o recebimento do valor
atualizado de R$ 10.335,99 (dez mil trezentos e trinta e cinco reais
e noventa e nove centavos).
O autor foi intimado para promover a citação do réu, porém se
manteve inerte ao chamamento judicial, sob pena de extinção dos
autos.
É a síntese necessária. DECIDO.
Nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Civil, incumbe
ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, às providências
necessárias para viabilizar a citação da parte requerida.
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No caso dos autos, não se observa demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciária, já que foram realizadas
pesquisas nos sistemas disponibilizados ao Judiciário.
A parte autora não pugnou pela citação via edital, que caberia ao
caso, se mantendo inerte após o despacho deste JUÍZO (ID n.
17361539), cabendo a extinção do feito.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de obrigação de
fazer c/c reparação de danos morais ajuizada por WASHINGTON
CARLOS DOS SANTOS contra GILMAR BACELAR BEDONE, nos
termos do art. 485, inciso III, do Código Civil.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de
praxe.
Sem custas finais.
Sentença registrada automaticamente no SAP.
Publique-se. Intime-se e cumpra-se.
Vilhena/RO, 24 de julho de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7002207-89.2018.8.22.0014
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: PAULO OTAVIO CATARDO SILVA
Advogados do(a) DEPRECANTE: MAGNUS XAVIER GAMA RO0005164, NAZARITH XAVIER GAMA - RO000095A, PAULO
OTAVIO CATARDO SILVA - RO9457
DEPRECADO: JUNIOR STORTO
Advogado do(a) DEPRECADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto certidão do oficial
de justiça.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7008579-88.2017.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 03/11/2017 08:43:53
Parte autora: Nome: AILTON JOSE DA SILVA NUNES
Endereço: Rua 739, 403, Bodanese, Vilhena - RO - CEP: 76980220
Advogado: ERIC JOSE GOMES JARDINA OAB: RO0003375
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: APARECIDO ESCORCE
Endereço: Rodovia BR-364, 879, - de 787 a 925 - lado ímpar,
Marechal Rondon 01, Ariquemes - RO - CEP: 76877-047
Valor da causa: R$ 4.515,99
SENTENÇA
Vistos etc...
HOMOLOGO por sentença o acordo realizado entre as partes nos
autos, para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO(A) o(a) presente CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA (156) promovida por AILTON JOSE DA SILVA
NUNES contra APARECIDO ESCORCE.
Tendo em vista que o feito foi extinto pela vontade das partes,
tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal. Assim,
arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Sem custas finais, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei 3.896/2016.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.
Vilhena/RO, 24 de julho de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7005426-47.2017.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 25/07/2017 07:17:20
Parte autora: Nome: CONCEICAO RIBEIRO MILANDRI
Endereço: Av. Osvaldo Bertozzi, 2667, centro, Chupinguaia - RO CEP: 76990-000
Advogado: JOSE ROBERTO MIGLIORANCA OAB: SP0201041
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: BANRISUL
Endereço: Rua Capitão Montanha, 177, Centro Histórico, Porto
Alegre - RS - CEP: 90010-040
Advogado: PAULO ROBERTO VIGNA OAB: SP0173477 Endereço:
AVENIDA PACAEMBU, PACAEMBU, São Paulo - SP - CEP:
01234-001
Valor da causa: R$ 67.298,20
SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos...
CONCEIÇÃO RIBEIRO MILANDRI ajuizou ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais
e morais contra BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL S/A, aduzindo, em síntese, que vem sofrendo
desconto em benefício previdenciário, no valor de R$ 186,60,
referente a empréstimo consignado n. 1476773, no valor total de
R$ 6.729,82, todavia jamais contratou com o réu. Afirma que o valor
não foi disponibilizado em sua conta bancária. Ao final, pugnou
pela repetição em dobro do valor descontado indevidamente, bem
como reparação dos danos morais, no valor de R$ 67.298,20.
Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela no ID 12127200,
determinando a suspensão dos descontos.
A audiência de conciliação restou infrutífera (ID 13663159).
O réu apresentou contestação no ID 13706255, alegando que
o contrato n. 1476773, com valor financiado de R$ 6.852,64, foi
depositado R$ 876,03 para a autora e o restante, R$ 5.853,74 foi
utilizado para pagar a renegociação do contrato n. 1057606 junto
a ré, com valor financiado de R$ 6.518,94, que teve o intuito de
refinanciar contrato anterior da autora junto ao Banco Original, no
valor de R$ 5.915,99, sendo o saldo remanescente de R$ 485,68,
liberado à autora através de TED. Refutou o pedido de repetição
do indébito, pois houve contratação, e insurgiu-se contra o pedido
de dano moral. Propugnou, por fim, pela improcedência da ação.
O réu apresentou reconvenção, pugnado que, caso se entenda
pela nulidade do negócio jurídico, o réu faz jus ao ressarcimento
de R$ 485,68 e R$ 876,08, creditados na conta da autora, bem
como as quantias de R$ 5.915,99 e R$ 5.853,74, devidamente
atualizados e com juros legais. Caso entenda pela devolução, que
autorize a compensação do valor creditado à autora, para evitar
enriquecimento ilícito.
Consta réplica no ID 14228975, na qual a autora argumentou que
o réu não provou ter havido os depósitos na sua conta, exceto o
valor de R$ 876,08 e que supostamente há evidências de tentativa
de fraudar a confecção de um contrato, pois foi juntado apenas
cópia e não o original, e que o preenchimento não foi manual e
sim por computador, fazendo crer na inclusão de seu teor após ser
assinado em branco, sendo que a assinatura nele aposta não se
assemelha à da autora.
Decisão saneadora indeferiu o pedido de produção de provas.
É o relatório. DECIDO.
Do Julgamento Antecipado da Lide
Conforme entendimento do e. 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).
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No presente caso, a questão de mérito dispensa a produção
de prova em audiência, logo, há que se promover o julgamento
antecipado da causa, na forma do art. 355, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Do Mérito
Trata-se de ação declaratória c/c indenização, em que a parte
autora afirma ter sofrido lesão material e moral em decorrência de
ato ilícito imputado ao(à) réu(ré).
Do cotejo das provas arregimentadas para o bojo dos autos, depois
de estabelecido o contraditório e ampla defesa, descortina-se que
a pretensão do(a) autor(a) deve ser julgada improcedente.
Restou controvertida nos autos a contratação de empréstimo
consignado pela autora.
É regra elementar no direito processual civil que o ônus da prova
cabe ao(à) autor(a) quanto aos fatos constitutivos de seu direito e,
ao réu, quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do
direito da parte autora (art. 373 do CPC), de maneira que quem não
se desincumbir desse encargo, merece sofrer as consequências
processuais advindas de seu comportamento desidioso.
Há de se ressaltar que a lide posta em apreciação nestes autos está
sob o pálio do Código Consumerista, no qual se encontra prevista a
facilitação da defesa do consumidor em Juízo por meio da inversão
do ônus da prova (art. 6, VIII, do CDC), desde que demonstrada
sua hipossuficiência ou quando forem verossímeis suas alegações,
hipóteses quase sempre observadas nas relações desta espécie.
Contudo, o caso vertente prescinde da utilização de tal instituto
(inversão do ônus da prova), na medida em que exsurgem dos
autos evidências concretas e suficientemente capazes de nortear
esta decisão, sem maiores digressões.
Pois bem.
No caso dos autos, a autora afirma que não contratou com o
réu e, após a juntada dos contratos, alegou que supostamente
haveria fraude. Na fase de especificação de provas alegou ser
desnecessária a prova pericial pois o contrato não foi cumprido
pela parte ré, já que os valores não lhe foram creditados.
Ocorre que o banco requerido afirmou que o valor do empréstimo
serviu para quitar a dívida da autora junto ao Banco Original.
Em sua peça de réplica a autora não negou que tivesse contraído
empréstimo junto ao Banco Original.
O réu apresentou anexo à peça de defesa o contrato n. 1057606
(ID 13706394), cuja assinatura se assemelha sobremaneira às
assinaturas da autora que constam em seu RG e procuração.
No item VI do referido contrato, consta que seria liquidado o
empréstimo no valor de R$ 5.915,99 e que o valor de R$ 485,68
seria creditado ao cliente. O extrato da conta bancária da autora
acostado no ID 11859754 - Pág. 2, embora esteja parcialmente
ilegível, leva a conclusão de que no dia 23/11/2012 lhe foi creditado
tal valor pelo réu BANRISUL.
Ainda, consta nos autos cópia do contrato n. 1476773, objeto da
lide, o qual igualmente se encontra assinado pela autora e serviu
para liquidar o contrato anterior (n. 1057606), conforme previsto no
item IV, e o valor remanescente (R$ 876,08), de fato foi creditado
na conta bancária da autora no dia 26/09/2013, conforme extrato
juntado pela mesma no ID 11859758 - Pág. 5.
Conclui-se, assim, que houve contratação pela autora, o que
impede seja declarada inexistente a relação jurídica entre as
partes, restando prejudicado o pedido de repetição do indébito e
dano moral, pois inexiste ato ilícito perpetrado pelo réu.
Se eventualmente o contrato não foi cumprido pelo réu, por não ter
depositado o valor corretamente ou não ter liquidado devidamente
os contratos renegociados, remanesce à autora o ajuizamento de
ação própria para discutir tais questões, pois incabíveis nesta ação
de declaratória de inexistência de relação jurídica.
Por derradeiro, urge mencionar que as demais questões
suscitadas e não abordadas expressamente nesta decisão ficaram
prejudicadas, razão pela qual deixo de enfrentá-las por não serem
capazes de infirmar a conclusão tomada neste feito (art. 489, § 1º,
inciso IV, do novo CPC).
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Ante o exposto, com fundamento no art. 487 inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado
por CONCEIÇÃO RIBEIRO MILANDRI contra BANRISUL –
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, pelos fatos
e fundamentos acima aduzidos.
CONDENO o(a) autor(a) ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os quais ficam
suspensos de exigibilidade, pois a autora é beneficiária da Justiça
Gratuita.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Vilhena/RO, 26 de julho de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO
- CEP: 76980-000 Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 700502259.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Protocolado em: 14/07/2018 13:04:45
Parte autora: Nome: PONTA ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA
Endereço: Quadra CRS 513 Bloco A, Lojas 05 e 06, Asa Sul,
Brasília - DF - CEP: 70380-510
Advogado: PEDRO ROBERTO ROMAO OAB: SP0209551
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: EDMAR ROBSON VEDOVELLI - ME
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 5054, Sala 02, Bairro 5 Bec,
Parque Industrial Tancredo Neves, Vilhena - RO - CEP: 76987-832
Valor da causa: R$ 18.706,94
SENTENÇA
Vistos etc...
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. ingressou
com a presente Ação de busca e apreensão contra o EDMAR
ROBSON VEDOVELLI - ME, com base no Decreto Lei n. 911/69,
com as alterações legais, apontando o vínculo obrigacional
estabelecido com o requerido, bem como a mora do devedor
fiduciário e a sua notificação.
A liminar foi deferida no ID 19844533 e antes de ser distribuído o
mandado citatório o autor peticionou no ID 19994919, asseverando
que houve a quitação das parcelas atrasadas, pugnando pela
extinção do feito.
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de ação de busca e apreensão com fundamento no
Decreto Lei nº 911/69 e as devidas alterações.
Observa-se pela manifestação da autora que a parte ré quitou as
parcelas em atraso, o que, segundo o autor,gerou a perda da mora.
Assim sendo, tem-se que este processo deve ser extinto de
plano, uma vez que o autor desistiu da busca e apreensão, já que
dispensou o pagamento imediato das parcelas posteriores que
venceram antecipadamente.
Portanto, com fundamento no art. 487, VIII, do Código de Processo
Civil, HOMOLOGO a desistência tácita do autor e JULGO
EXTINTA esta ação de busca e apreensão promovida pelo PONTA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra EDMAR
ROBSON VEDOVELLI - ME e, por consequência, revogo a liminar
sob o ID 19844533, devendo o bem permanecer com a parte
requerida.
Sem custas finais.
Sem honorários.
Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as cautelas
necessárias.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.
Vilhena/RO, 24 de julho de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7000432-73.2017.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 27/01/2017 10:50:09
Parte autora: Nome: ALICE DAL TOE - EPP
Endereço: AVENIDA SABINO BEZERRA DE QUEIROZ, 5481,
JARDIM ELDORADO, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado: GOIOTY NOGUEIRA DA ROCHA OAB: RO7182
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: FRANCIELE DA SILVA
Endereço: RUA ALTINO MANOEL DE OLIVEIRA (AVENIDA
QUINZE), 2037, CENTRO, Chupinguaia - RO - CEP: 76990-000
Valor da causa: R$ 428,04
SENTENÇA
Vistos etc...
HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência manifestado
pela parte autora/exequente para os fins do art. 200, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do mesmo
códex, JULGO EXTINTA esta ação EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (159).
Sem custas finais, nos termos do art. 8º, inciso III, da Lei 3.896/2016.
Considerando que o feito foi extinto pela vontade da parte autora,
maior interessado, tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo
recursal. Portanto, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.
Vilhena/RO, 24 de julho de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7003354-24.2016.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 03/05/2016 19:28:57
Parte autora: Nome: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO
FERREIRA SILVA
Endereço: Rua TV A, 1363, CJ H, Morar Melhor, Vilhena - RO CEP: 76908-354
Advogado: ESTEVAN SOLETTI OAB: RO0003702 Endereço:
desconhecido
Parte requerida: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Valor da causa: R$ 880,00
SENTENÇA
Vistos e examinados este autos...
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO FERREIRA ajuizou a
presente ação preparatória de exibição de documentos contra o
ESTADO DE RONDÔNIA, aduzindo, em síntese, que seu filho
menor JACKSON FERREIRA GOMES, aos 16 anos, cometeu
suicídio enquanto cumpria medida socioeducativa no Centro SócioEducativo de Alta Floresta/RO. Pugnou pela exibição de diversos
documentos relacionados à internação de seu filho. Citado, o
réu apresentou documentos no ID 4276513 e ss. A autora aditou
a inicial no ID 9112176 argumentando que o réu foi omisso e
negligente quanto à segurança e integridade de seu falecido filho,
que estava sob a tutela do ente público. Afirmou que a família tem
baixa renda, o que presume a dependência econômica entre seus
membros, ensejando o direito da autora ao pensionamento. Ao
final, pugnou pela condenação do réu a reparar o dano moral, no
valor correspondente a 250 salários mínimos, bem como pensão
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mensal fixada em 2/3 do salário mínimo até a data em que o filho
completaria 25 anos de idade, reduzida, a partir de então, para 1/3
do salário mínimo, até a data em que o de cujus completaria 70
anos, ou até o falecimento da autora, o que ocorrer primeiro.
A emenda foi recebida como pedido principal, nos termos do art.
308 do CPC (ID 9338791).
Citado, o réu apresentou contestação no ID 9721387, argumentando
que ocorreu um caso de força maior e fato de terceiro, em que o
Estado, a vítima e sua responsável não foram capazes de suprir
a situação, pois na carta deixada pelo menor, este imputou a
causa a uma pessoa de nome “Thays”, que quebra eventual nexo
de causalidade. Sustentou que a responsabilidade objetiva não é
absoluta, que exerceu seu dever de vigilância e forneceu ajuda
médica, psicológica, assistência social. Que a diminuição das visitas
familiares partiu dos responsáveis do menor, e que a divulgação da
carta não se deu por seus agentes. Refutou o pedido de dano moral,
mas em caso de eventual condenação deve-se reduzir o valor da
indenização. Quanto ao pedido de pensionamento, argumentou
não haver prova de que a autora dependia economicamente da
vítima ou que este possuía rendas, porém, havendo condenação,
que seja fixada em 1/3 do salário mínimo, limitada até a data em
que o menor completaria 25 anos.
Consta réplica no ID 14261263.
Intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir,
as partes afirmaram não ter provas a produzir.
É o relatório. DECIDO.
Do julgamento antecipado da lide
Conforme entendimento do e. 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, logo, há que se promover o julgamento
antecipado da causa, na forma do art. 355, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Do mérito
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em
que a autora objetiva ser indenizada pelos prejuízos decorrentes
de ato ilícito imputado ao ente público.
A Constituição Federal estabelece em seu art. 37, parágrafo 6º,
a responsabilidade civil objetiva do Estado nos seguintes termos:
“As pessoas jurídicas de direito público e as direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causaram a terceiro, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e
culpa.”
No mesmo sentido, tem-se o art. 43 do Estatuto Civil, o qual
corrobora a adoção da responsabilidade civil objetiva do Estado em
nosso ordenamento jurídico, bastando para tanto a comprovação
do prejuízo ocasionado pelo agente público no exercício de sua
função.
Terminada a instrução processual, verifico que uma verdade jurídica
de solar importância emerge dos autos, depois de estabelecido o
contraditório e ampla defesa, qual seja, a morte do filho da autora,
enquanto se encontrava internado no Centro Sócio-Educativo
de Alta Floresta/RO, cuja responsabilidade era do ente público
demandado. Esse fato, aliás, tornou-se incontroverso nos autos,
nos termos do art. 374, inciso III, do CPC.
É cediço que ao Estado compete o dever de manutenção da
integridade física e da vida do preso enquanto este se encontre sob
sua custódia. Cumpre ao Estado assegurar “aos presos o respeito
à integridade física e moral” ( CF , art. 5º , XLIX ). Por isso, “se um
detento se fere, mutila ou mata outro detento, o Estado responde
objetivamente, pois cada detento está sempre sujeito e exposto
a situações agudas de risco, inerente e próprio do ambiente das
prisões onde convivem pessoas de alta periculosidade e, porque
no ócio e confinados, estão sempre exacerbados e inquietos”
(Celso Antônio Bandeira de Mello).
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Na hipótese em comento, ainda que o evento fatal tenha sido
gerado por ato da própria vítima (suicídio), não é possível exonerar
a responsabilidade estatal, pois restou clara a omissão do Estado,
em especial porque o menor apresentou histórico anterior de
distúrbios comportamentais, tanto que fazia acompanhamento
psicológico e psiquiátrico, chegando a tentar o suicídio dias antes.
Aliás, cumpre ressaltar que foi utilizado um lençol para a prática do
ato de suicídio, mesmo instrumento utilizado na tentativa anterior,
conforme relato dos agentes sócio-educadores que constam no ID
4277037 - Pág. 3, onde consta o seguinte:
“Segundo informação do Socioeducador Murilo o adolescente
também tentou se enforcar com um lençol. Foi levado ao Hospital
para avaliação e foi medicado com diazepam injetável. Ao ser
questionado porque fez isso Jackson disse que fez porque deu
vontade e que se der vontade de novo irá fazer novamente.”
Diferentemente do alegado pelos agentes públicos nos documentos
administrativos, a perícia constatou que o lençol utilizado pelo
suicida se rompeu por tração, portanto não foi cortado com tesoura.
No item 05 do tópico “Dinâmica dos fatos”, o perito descreveu que
“5) O lençol utilizado pela vítima, não suportando o peso da vítima,
veio à se romper, permanecendo parte dele na grade metálica e
outra parte ao redor do pescoço da vítima (...).”
Tal detalhe revela a possibilidade de que o adolescente ainda
tivesse vida quando o lençol cedeu, porém não houve socorro a
tempo de lhe salvar, ficando ainda mais patente a omissão estatal.
Além disso, restou incontroverso que a autora nunca foi
comunicada acerca das transferências sucessivas do filho, que
iniciou o cumprimento da medida em Vilhena, sendo transferido
para Pimenta Bueno, após para Ji-Paraná, depois para Cacoal e,
por último, para Alta Floresta, dificultando a visitação da família, em
razão do distanciamento, o que possivelmente teve o condão de
agravar seu quadro emocional.
O fato de o menor ter indicado, em sua carta de despedida, um
descontentamento amoroso em relação à pessoa de Thays, não
exime o Estado da sua responsabilidade, diante dos contornos da
situação em comento.
Portanto, restam configurados os pressupostos da responsabilidade
civil, na modalidade objetiva, diante da omissão dos agentes do
Estado, quais sejam, o dano sofrido, que é inerente à própria
situação vivenciada pela autora que perdeu seu filho, e o nexo
causal entre o ato e o prejuízo experimentado.
A ser assim, tenho como certa a responsabilidade civil do Estado
de Rondônia pela reparação de todos os danos ocasionados à
autora (art. 927 do CC).
E, estando certa a responsabilidade do ente estadual pelo evento
narrado na peça de ingresso, resta-me apenas apreciar os valores
pleiteados a titulo de indenização por danos morais e materiais, os
quais sobejam controvertidas nos autos.
De início, observo que a parte autora pretende ser indenizada pelos
danos morais na ordem de 250 vezes o salário mínimos e, ainda,
uma pensão mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário
mínimo até a data em que o filho completaria 25 anos de idade, a
partir de então reduzida para 1/3 do salário mínimo até a data em
que o de cujus atingiria 70 anos ou até o falecimento da autora, se
tal fato ocorrer primeiro.
Passo a analisar cada uma das verbas separadamente.
a) Dano moral
No que diz respeito ao pleito de danos morais, diante da inequívoca
responsabilidade do Estado pelo evento morte do menor internado
narrado na preambular, não resta dúvidas de que é imperiosa a
sentença condenatória nesse sentido.
O dano moral experimentado pela autora é evidente, visto que a
dor da ausência deixa malferidos aos vivos que tiveram a privação
do filho. A propósito, o dano resultante da morte de uma pessoa
ligada a outra por vínculos sanguíneos é presumido, pois daí
exsurge o direito a indenização. O Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em reiterados julgados, já pacificou o entendimento de que
o dano moral independe de prova, havendo necessidade apenas
de se demonstrar o fato que o gerou. Neste sentido: Resp. 233076/
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RJ, que teve como relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
julgado em 16.11.1999 e publicado no DJU em 28.02.2000, p. 089.
Desta feita, delineada a responsabilidade relativa ao dano moral,
resta-me, pois, apenas fixar o valor da indenização, que é a tarefa
mais árdua em se tratando de ação como esta, uma vez que a um
só tempo lidamos com duas grandezas absolutamente distintas,
uma imaterial (a dor sofrida) e outra material (o dinheiro).
Compatibilizar a dor sofrida com um valor monetário que, de alguma
forma, represente não um pagamento, mas sim um lenitivo, é muito
difícil, de modo que a jurisprudência tem oferecido alguns critérios
para quantificar o valor, havendo entendimento majoritário no
sentido de que se leve em consideração a intensidade da ofensa,
a capacidade financeira do ofensor e a condição econômica do
ofendido, de forma que a reparação não represente a ruína para o
devedor, nem constitua fonte de enriquecimento sem causa para o
credor, devendo ser estabelecida criteriosamente, com parcimônia.
No presente caso, considerando a repercussão do ocorrido,
bem como sua capacidade financeira, fixo o dano moral em R$
70.000,00 (setenta mil reais). Saliento, desde já, que tal valor se
trata da indenização total pelo evento morte do menor Jackson,
o qual possui a paternidade declarada, de modo que a autora fica
responsável por ratear o valor com os demais herdeiros da vítima
que tenham também sido atingidos em sua moral.
b) Danos materiais
A autora pleiteia pensão mensal, como compensação pela perda
do auxílio material que o filho despenderia se vivo estivesse, por
se tratar de família de baixa renda e o de cujus ser potencialmente
capaz de contribuir financeiramente com a família, tanto que até já
possuía CTPS aos 16 anos de idade.
O art. 948 do Código Civil preconiza que: “No caso de homicídio,
a indenização consiste, sem excluir outras reparações: I - no
pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral
e o luto da família; II - na prestação de alimentos às pessoas a
quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável
da vida da vítima”.
É devido o pensionamento à genitora da vítima, eis que por conta
da situação socio-financeira da família, há expectativa de que os
filhos venham a auxiliar os pais na vida adulta.
A orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a
indenização ao genitor por morte de filho menor, com pensão de 2/3
do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho
remunerado) desde os 14 anos (por ser essa a idade em que a
Constituição Federal permite o contrato de trabalho na condição de
aprendiz) até os 25 anos de idade (data em que supostamente o
menor constituiria família pelo matrimônio) e, a partir daí, reduzida
para 1/3 do salário, até a data correspondente à expectativa média
de vida da vítima segundo tabela do IBGE na data do óbito ou
até o falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro (REsp
n. 1.365.339/SP, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, DJe de 16/4/2013; REsp n. 885.126/RS, Relatora a Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/3/2008; e REsp n.
1.082.663/MG, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta
Turma, DJe de 29/3/2010).
Esse entendimento tem origem na Súmula 491 do Supremo Tribunal
Federal, assim redigida: “É indenizável o acidente que causa a
morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.”
No caso, a vítima faleceu já com 16 anos, de modo que o termo
inicial para pagamento da pensão mensal à sua genitora é a data do
evento danoso, ou seja, a partir do seu falecimento, dia 25/06/2015
(Id3681786 - Pág. 25).
Veja-se acórdão só STJ neste sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DA FILHA DA AUTORA,
MENOR DE IDADE, EM DECORRÊNCIA DE ATROPELAMENTO
EM LINHA FÉRREA. 1. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. 2. FAMÍLIA DE BAIXA
RENDA. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. 3. CONSTITUIÇÃO
DE CAPITAL. NECESSIDADE. 4. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. 5. RECURSO PROVIDO.
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1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais decorrentes do falecimento da filha da autora, vítima de
atropelamento por composição férrea, caso em que a condenação
por danos morais deve ser majorada, observando-se, todavia, a
existência de culpa concorrente.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é devido o
pensionamento aos pais, pela morte de filho menor, nos casos
de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo
desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para
1/3 do salário até a data correspondente à expectativa média de
vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o
falecimento da mãe, o que ocorrer primeiro.
3. Faz-se necessária a constituição de capital ou caução
fidejussória para a garantia da pensão, independentemente da
situação financeira do demandado (Súmula 313/STJ).
4. Na hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de
mora são devidos desde a data do evento danoso (óbito), nos
termos da Súmula 54 deste Tribunal.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1325034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 11/05/2015)
Segundo notícia divulgada pelo IBGE no link https://
agenciadenoticias.ibge.gov.br/2013-agencia-de-noticias/
releases/9490-em-2015-esperanca-de-vida-ao-nascer-era-de-755-anos.html, em 2015, a expectativa de vida para homens era de
71,9 anos, devendo, portanto, ser adotado o limite postulado na
inicial, de 70 anos, em observância ao princípio da adstrição.
Por derradeiro, urge mencionar que as demais questões
suscitadas e não abordadas expressamente nesta decisão ficaram
prejudicadas, razão pela qual deixo de enfrentá-las por não serem
capazes de infirmar a conclusão tomada neste feito (art. 489, § 1º,
inciso IV, do novo CPC).
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido inicial formulado por MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
FERREIRA contra o ESTADO DE RONDÔNIA e, por consequência,
CONDENO o requerido a pagar à autora o valor de R$ 70.000,00
(setenta mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% (um
por cento) ao mês e correção monetária a partir desta data, uma
vez que na fixação do quantum foi considerado valor atualizado
(Súmula 362 do STJ).
De igual forma, CONDENO o requerido a pagar a título de pensão
mensal, em favor da autora, o valor equivalente a dois terços do
salário mínimo, desde a data do falecimento do filho (25/06/2015),
até a data em que este completaria 25 anos de idade, quando
então o valor será reduzido para um terço do salário mínimo, com
termo final a data em que o filho viria a completar 70 anos de idade,
ou quando a requerente vier a falecer, o que ocorrer primeiro.
Os valores retroativos até a data do ilícito deverão ser pagos de
uma só vez, com correção monetária pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do ajuizamento
da ação, acrescidos de juros moratórios nos mesmos moldes
aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, levando em
conta a modulação dos efeitos das ADI´s 4357 e 4425 pelo STF. A
pensionista deverá ser incluída em folha de pagamento da ré.
Por fim, CONDENO o ente público ao pagamento de honorários
advocatícios ao advogado da parte autora, estes arbitrados em
15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do
CPC, atentando-se para o grau de zelo, a natureza e importância
do serviço, bem como o tempo despendido para tanto.
O réu é isento de custas processuais.
Esta sentença não está sujeita ao reexame necessário, nos termos
do art. 496, §3º, II, do CPC.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Vilhena/RO, 23 de julho de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7002912-87.2018.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO. L
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 30/04/2018 15:02:57
Parte
autora:
Nome:
BOASAFRA
COMERCIO
E
REPRESENTACOES LTDA
Endereço: Avenida Transcontinental, 309, - de 281 a 501 - lado
ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-041
Advogado: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA OAB: RO0002027
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: CLAUDINEI ALVES CARDOSO
Endereço: Área Rural, 0, Chacara 7-A, Quadra 5, Setor 93, Área
Rural de Vilhena, Vilhena - RO - CEP: 76988-899
Valor da causa: R$ 5.770,69
DESPACHO
Vistos.
HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes no ID. 19979348,
para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Determino a suspensão do processo até a data do cumprimento do
acordo (CPC, art. 792).
Decorrido o prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 48h,
impulsionar o feito, importando a inércia o total cumprimento da
obrigação e consequente extinção do processo.
Intimem-se.
Vilhena/RO, 24 de julho de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7002618-35.2018.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Protocolado em: 19/04/2018 10:05:11
Parte autora: Nome: A. V. DA S. L.
Endereço: Rua Ana Carolina Donato de Azevedo, 1878, Alto
Alegre, Vilhena - RO - CEP: 76985-338
Advogado: VIVIAN BACARO NUNES SOARES OAB: RO0002386
Endereço: desconhecido Advogado: CARINA BATISTA HURTADO
OAB: RO0003870 Endereço: AV BENNO LUIZ GRAEBIN, 4505,
JARDIM AMÉRICA, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 Advogado:
FABIANA OLIVEIRA COSTA OAB: RO0003445 Endereço: Av.
Benno Luiz Graebin, 4505, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Parte requerida: Nome: F. A. Q. DE L.
Endereço: Rua Sete Mil Duzentos e Três, 6844, Jardim Novo
Horizonte, Vilhena - RO - CEP: 76985-534
Valor da causa: R$ 13.572,00
SENTENÇA
Vistos etc.,
A. V. DA S. L., menor representado por sua genitora L. P. DA S.,
ingressou com ação revisional de alimentos contra F. A. Q. DE L.,
aduzindo, em síntese, que nos autos n. 002735-58.2012.8.22.0014
da ação de divórcio consensual, em 2012, ficou acordado que o réu
lhe pagaria pensão mensal de R$ 300,00, e desde então o valor
nunca foi reajustado. Alega que suas despesas aumentaram, que
se encontra em idade escolar e necessita de acompanhamento
oftalmológico semestral, e deixou de estudar em escola particular
e ter aulas de futebol por falta de condição financeira. Pugnou, ao
final, pela fixação dos alimentos em um salário mínimo e meio.
Foram majorados provisoriamente os alimentos para 50% do
salário mínimo (ID 17947884).
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Não houve acordo na audiência de conciliação, tendo o réu
apresentado diversos documentos naquela solenidade, relatando
que não tem condições de contratar advogado e nem se enquadrou
nos requisitos para atendimento da Defensoria Pública.
Remetidos os autos ao Ministério Público por duas vezes, não
houve manifestação acerca do mérito da demanda (ID 19549653
e ID 19980084).
É o relatório. Decido.
Presentes as hipóteses do julgamento do feito no estado em que
se encontra, decreto a revelia do réu, pois não apresentou defesa
no prazo legal.
Reza o art. 1.699 do Código Civil que:
“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira
de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado
reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução
ou majoração do encargo.
No que tange ao pedido de revisional da obrigação alimentar, diante
da revelia, resta incontroverso que o réu não vem contribuindo
de forma suficiente para o sustento de seu filho, de modo que a
majoração da verba alimentar é medida jurídica que se impõe.
Por acordo entre os genitores no ano de 2012, os alimentos foram
fixados em R$ 300,00, sem qualquer índice de reajuste, estando
evidente a defasagem do valor, após decorridos seis anos.
Recentemente o menor completou 11 anos e por óbvio suas
despesas aumentaram, comparadas à época da fixação anterior.
Embora o requerido não tenha contestado o feito, apresentou
documentos na audiência de conciliação para comprovar sua
atuação condição financeira, alegando que é casado e tem outra
família.
Analisando referidos documentos, observa-se que o requerido é
motorista de carreta e aufere renda média mensal de R$ 3.200,00
(ID 19327278), e que tem um veículo (ID19327293) e um imóvel
(ID 19327306), ambos financiados, com parcelas de R$ 798,92 e
R$ 560,00 (aproximado), respectivamente. Mas não há qualquer
prova de que o autor possua outra família, em especial outro filho.
No arbitramento dos alimentos deve ser considerada a necessidade
do alimentando – o que se encontra manifesta nos autos diante da
incapacidade absoluta do menor – e a possibilidade daquele que
deverá prestar os alimentos.
No caso dos autos, levando em conta que o réu tem uma renda
líquida de quase três salários mínimos e meio por mês e que não
há notícia de que possua outro filho menor de idade, majoro a
pensão alimentícia para 70% do salário mínimo, que atualmente
equivale a R$ 667,80, e mais 50% das despesas extraordinárias,
tais como uniforme e material escolar, despesas médicas (incluídas
as oftalmológicas) e odontológicas.
Tal quantia não se apresenta vultuosa capaz de gerar a ruína
do obrigado e a obrigação alimentar pode ser revista a qualquer
tempo, desde que presentes os requisitos necessários.
Assim sendo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para CONDENAR o réu F. A. Q. DE L. ao pagamento
de pensão alimentícia mensal em favor do menor A. V. DA S. L.,
no valor correspondente a 70% do salário mínimo, reajustável
quando do reajuste do salário mínimo, e mais 50% das despesas
extraordinárias, como despesas médicas, medicamentos, material
e uniforme escolar, importância esta que deverá ser paga nos
mesmo moldes anteriormente postulados.
CONDENO o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, estes
fixados em R$ 800,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, os quais
ficam suspensos de exigibilidade, pois defiro ao réu a gratuidade
judiciária.
Procedimento isento de custas.
Ciência ao Ministério Público.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
PIC.
Vilhena/RO, 24 de julho de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7002226-32.2017.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
Protocolado em: 30/03/2017 17:17:48
Parte autora: Nome: MARIA NATIVIDADE MEDINA
Endereço: rua Rosilene Araujo Castro, 641, casa, centro, Vilhena RO - CEP: 76980-220
Advogado: SONIA MARIA VIEIRA DE MOURA YAMAO OAB:
RO4193 Endereço: desconhecido
Parte requerida:
Valor da causa: R$ 1.000,00
SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos...
MARIA NATIVIDADE MEDINA formulou pedido de Alvará Judicial
para levantamento de saldo em conta bancária do Banco Itaú,
Ag. 1133, Conta Corrente 06324-6, de titularidade de GERALDO
GOMES DE SOUZA, que veio a óbito no dia 30/10/2016.
Esclareceu ser companheira do falecido, que deixou três filhos, os
quais outorgaram procuração nos autos ao mesmo advogado da
requerente.
Consta no ID 10991976 informação de que a requerente é a única
dependente previdenciária do falecido.
No ID 12981975 consta informação de inexistência de saldo na
conta bancária informada pela requerente, de titularidade do de
cujus.
Intimada para se manifestar, a requerente se manteve inerte.
O Ministério Público opinou pela extinção do feito (ID 18130403).
É a síntese do necessário. DECIDO.
O pedido de Alvará Judicial merece ser indeferido.
Embora a interessada tenha comprovado sua condição de única
dependente previdenciária do falecido, não restou demonstrada a
existência de verbas em nome do de cujus GERALDO GOMES DE
SOUZA, consoante estatui o art. 2º da Lei 6.858/80.
Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado na prefacial e determino
o arquivamento dos autos.
Sem custas, nos termos do art. 6º, § 7º, da Lei nº 301/90.
Sem honorários, por se tratar de processo de jurisdição voluntária.
Ciência ao MP.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de
praxe.
Publique-se . Intime-se.
Vilhena/RO, 24 de julho de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça - 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes - Av. Luiz
Maziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP: 76980702 | (69) 3322-7665 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 0000104-68.2017.8.22.0014
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: ALAN OLIVEIRA CALADO, MATEUS HENRIQUE
MIRANDA DA SILVA, ANA CAROLINE MIRANDA DA SILVA,
SALMO RODRIGUES DA SILVA, CLEONICE MIRANDA DE
OLIVEIRA, SILVANA AMARAL DA SILVA, MARY JULIANA
ALVES DENTI, MARCELO ALEXANDRE AMARAL DA SILVA,
SIMONE RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCA VERLANIA LIMA
DE SOUZA, DANIEL RODRIGUES DA SILVA, SILVIA CRISTINA
RODRIGUES DA SILVA, PAULO RODRIGUES DA SILVA,
SANDRA RODRIGUES DA SILVA, UBIRAJARA RODRIGUES DA
SILVA, ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
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Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCIO WARTA - RO7006
INVENTARIADO: EXPÓLIO
Advogado do(a) INVENTARIADO:
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através de seu advogado,
para, no prazo de 15 dias, proceder levantamento do Formal de
Partilha expedido.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
Proc.: 0009058-74.2015.8.22.0014
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), José da Cruz Del
Pino (OAB/RO 6277)
Executado:Maria das Graças Alves dos Santos
Despacho:
Vistos.Indefiro o expedição de ofício ao CAGED, pois a informação
desejada poderá ser obtida diretamente no Ministério do Trabalho,
por meio de requerimento administrativo. Intime-se o exequente
para, no prazo de 05 dias, impulsionar o feito, sob pena de
suspensão.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0010929-76.2014.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:P. M. B. P. C.
Advogado:Raquel Lisboa Louback Vieira (OAB/RO 4493)
Executado:B. C. C.
Despacho:
Vistos.Oficie-se ao empregador para que efetue desconto
equivalente a 30% dos rendimentos liquidos do executado, incluindo
horas extras e eventuais beneficios, até a quitação do saldo
remanescente informado ás fls.59/60.Solicite-se também que seja
efetuado depósito do valor referente ao honorários advocatícios na
conta indicada as fls. 60.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de
2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0006601-11.2011.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Posto de Molas Noma Ltda Me
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:Unilar Magazine Ltda
Despacho:
VistosExpeça-se Carta Precatória para penhora sobre 10% do
faturamento mensal da empresa executada, que deverá ser
intimada por meio dos sócios indicados ás fls. 133.Nomeio o sócio
José Eduardo Padovani Rosa de Oliveira como depositário, o qual
deverá promover o depósito judicial de 10% do faturamento mensal
da empresa executada, com a comprovação do demonstrativo
simplificado do exercício mensal da empresa (entrada, saída, lucro
líquido mensal), nos termos do art. 866,§ 2º do CPC.Intimem-se.
Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
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Proc.: 0008003-88.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Loja do Manoel Ltda
Advogado:Carina Batista Hurtado (OAB/RO 3870), Josângela
Mayara Ferreira Rodrigues (OAB-RO 5909)
Executado:Edilson Gonçalves dos Santos
Despacho:
VistosDefiro o pedido de suspensão, pelo período de 1 ano, nos
termos do art. 921, III, do CPC.Aguarde-se o decurso do prazo no
arquivo provisório (sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão,
sem manifestação das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição
intercorrente (CPC, no art. 921, § 4º).Transcorrido o prazo de 3 anos,
observando-se o que dispõe a Súmula n. 150 do STF, intime-se a
parte exequente para se manifestar quanto a prescrição intercorrente.
Intimem-se.Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30
de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0003459-57.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Irmãos Russi Ltda
Advogado:Anderson Ballin (OAB/RO 5568), Josemário Secco (OAB/
RO 724)
Executado:Arilene Florencio Coelho Eirelli Epp
Despacho:
VistosDefiro o pedido de suspensão, pelo período de 1 ano, nos
termos do art. 921, III, do CPC.Aguarde-se o decurso do prazo no
arquivo provisório (sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão,
sem manifestação das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição
intercorrente (CPC, no art. 921, §4º).Transcorrido o prazo de 5 anos,
observando-se o que dispõe a Súmula n. 150 do STF, intime-se a
parte exequente para se manifestar quanto a prescrição intercorrente.
Intimem-se.Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30
de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0009589-68.2012.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça do Estado de Rondônia ( Não
informado)
Requerido:Município de Vilhena
Despacho:
VistosDefiro o pedido de fls.584.Expeça-se o necessário.VilhenaRO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante
Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0011202-21.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul da
Amazônia Ltda Sicoob Credisul
Advogado:José da Cruz Del Pino (OAB/RO 6277), Cristiane Tessaro
(OAB/RO 1562), Cristiani Carvalho Selhorst ( )
Executado:Vanderley de Melo Rodrigues
Despacho:
VistosDefiro o pedido de suspensão, pelo período de 1 ano, nos
termos do art. 921, III, do CPC.Aguarde-se o decurso do prazo no
arquivo provisório (sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão,
sem manifestação das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição
intercorrente (CPC, no art. 921, §4º).Transcorrido o prazo de 5 anos,
observando-se o que dispõe a Súmula n. 150 do STF, intime-se a
parte exequente para se manifestar quanto a prescrição intercorrente.
Intimem-se.Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30
de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0001063-15.2012.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Carlos Alberto Kerber
Advogado:Gilson Ely Chaves de Matos (OAB-RO 1733), Estevan
Soletti (OAB/RO 3702), Francielle Pereira Silva Brandelero (OAB/
RO 7551)
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Executado:Édio Bispo Sales
Advogado:Roberley Rocha Finotti (OAB-RO 690)
Despacho:
Vistos.Defiro parcialmente os pedidos de fls. 242/243, A pesquisa
Bacenjud restou infrutífera, consoante documento anexo.Foram
encontrados bens cadastrados em nome do executado, por
meio do Renajud, contudo já possuem restrição, razão pela qual
deixo de restringi-los novamente. Constatou-se declarações de
bens entregues em nome do executado, as quais permanecerão
em cartório, pelo prazo de 10 dias, para manuseio exclusivo dos
advogados , vedada a extração de cópias.Expeça-se certidão de
divida judicial. INDEFIRO o pedido de bloqueio de indisponibilidade
de bens, pois o CNIB (indisponibilidade.org) deverá ser utilizado
observando os casos em que há expressa previsão legal da medida
de indisponibilidade de bens,(lei de improbidade administrativa,
cautelar fiscal, planos de saúde, recuperação judicial, etc) como
meio de viabilizar e agilizar a execução da ordem, e não de forma
genérica, com supedâneo no 139, IV e art. 798 do CPC,(poder
geral de cautela do juiz). Ademais, não se mostra razoável
proceder o bloqueio indiscriminado de bens do executado. No
mais, iInforme o IDARON/RO, se o executado, possui cadastro no
referido órgão com movimentação de animais.O expediente deverá
ser retirado pela parte exequente, a qual se dirigirá ao referido
órgão para obter a informação.Intime-se o exequente para, no
prazo de 5 dias, comprovar a resposta do IDARON/RO, sob pena
de indeferimento do pedido de fls. 242/243 e suspensão, ou se for
o caso, o arquivamento do feito.Sirva este despacho como ofício
n. _45/2018/GAB, ao Chefe Geral do IDARON/RO,nesta cidade
de Vilhena/ROVilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0000024-46.2013.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Eunice H. Y. Hataka - Epp
Advogado:Eric José Gomes Jardina (OAB/RO 3375)
Requerido:M. Buratti & Cia Ltda Me, Martinho Burati, Geneliza dos
Santos Aguiar
Despacho:
D E S P A C H OVistos.Expeça-se alvará judicial em favor da
requerente, do valor bloqueado via bacenjud às fls. 97.Intime-se a
parte autora para manifestar-se diante da proposta de acordo (fls.
108) da parte ré.Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de
Direito
Proc.: 0011113-32.2014.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Neuza Paes da Silva
Advogado:Denns Deivy de Souza Garate (OAB/RO 4396)
Requerido:Telefônica Brasil Sa, Telefonica Brasil S. A
Advogado:Edson Antônio Sousa Pinto (4643 OAB/RO)
Sentença:
S E N T E N Ç AVistos etc...Considerando a satisfação do débito
pelo pagamento, conforme depósito judicial de fls. 318, JULGO
EXTINTO o cumprimento de sentença promovido por NEUZA PAES
DA SILVA contra TELEFÔNICA BRASIL S.A e outros, nos termos
do art. 924, II, do CPC.Expeça-se alvará em favor do exequente
para levantamento do valor depositado às fls. 318.Intime-se a parte
requerente para informar se houve quitação integral da dívida,
não informando este Juízo, será considerado como quitado o
débito.Custas finais pela requerida que deverá ser intimada para
pagamento, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado, sob pena
de protesto e inscrição de dívida ativa. Havendo complexidade no
cálculo das custas, desde já o cartório fica autorizado a remeter
os autos à Contadoria Judicial..Transitado em julgado, arquivemse os autos, com as cautelas de praxe.Publique-se. Registrada
automaticamente. Intimem-se e cumpra-se.Vilhena-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de
Direito
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Proc.: 0010921-65.2015.8.22.0014
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), José da Cruz Del Pino
(OAB/RO 6277)
Executado:Daniel Dias Meireles, Alessandra de Oliveira Carvalho
Despacho:
Vistos.Considerando que a intimação para indicação de bens à
penhora tem se revelado medida totalmente inócua em casos desta
natureza, entendo desnecessária a intimação da segunda executa
para este fim.Compulsando os autos observa-se que o executado
Daniel, apesar de intimado, manteve-se inerte ao comando judicial.
Por outro lado, tendo em vista que o exequente apresentou novo
endereço da segunda executada, determino expedição de mandado
de penhora e avalição de bens de sua propriedade suficientes para
adimplir o débito.Expeça-se a respectiva Carta Precatória.Caso o
exequente não tenha interesse na realização da diligência deverá se
manisfestar no prazo de 5 dias.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0001271-91.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul da
Amazônia Ltda Sicoob Credisul
Advogado:José da Cruz Del Pino (OAB/RO 6277), Agenor Martins
(OAB/RO 654A), Cristiane Tessaro (OAB/RO 1562)
Executado:Eliel Mateus Canuto
Despacho:
VistosIndefiro o pedido de intimação do executado para indicar bens
à penhora, pois a diligência tem se mostrado inócua em casos desta
natureza.É cediço que o executado não indica bens, mesmo que
os possua, incumbindo ao exequente encontrá-los e provar que o
executado não o indicou, para, assim, ensejar a aplicação da multa,
o que também dificilmente ocorre. Portanto, torna-se desnecessário
realizar diligência para qual já se sabe o resultado.Por outro lado,
tendo em vista que o exequente apresentou endereço do executado,
anteriormente citado por edital, determino expedição de mandado
de penhora e avalição de bens de sua propriedade suficientes para
adimplir o débito.Expeça-se a respectiva Carta Precatória.Caso o
exequente não tenha interesse na realização da diligência deverá se
manisfestar no prazo de 5 dias.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0001871-15.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Fuck Distribuidora de Auto Peças Ltda
Advogado:Alex André Smaniotto (OAB/RO 2681)
Executado:J J de Araújo Me
Despacho:
Vistos.Defiro o pedido de fls. 91.Expeça-se o necessário.Vilhena-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz
de Direito
Proc.: 0006126-84.2013.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Graciolino Cadore Pedot
Advogado:Leandro Márcio Pedot (OAB/RO 2022)
Executado:Ari da Rosa Oliveira
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Despacho:
Vistos.Indefiro o pedido de suspensão da carteira de motorista do
executado, por dívida não paga, tendo em vista que tal conduta fere
os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do direito de ir
e vir. Em que pese a previsão legal insculpida, no artigo 139, inciso
IV, do CPC, acerca da possibilidade de utilização de meios coercitivos
para pagamento do débito, entendo que a suspensão da CNH do
executado em nada contribui para o adimplemento da dívida. Intimese a parte exequente a dar andamento ao feito em 05 (cinco) dias, sob
pena de extinção. Expeça-se o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira,
30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
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Proc.: 0006307-22.2012.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Pato Branco Alimentos Ltda Filial
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568)
Executado:Rockenbach & Cia Ltda Me, Romário Pereira da Silva
Advogado:Não Informado ( ), Advogado não informado (OAB-RO
9999)
Despacho:
VISTOSInforme a SEMTE, se os executados possuem imóveis
cadastrados em seus nomes.O expediente deverá ser retirado
pela parte exequente, a qual se dirigirá ao referido órgão para
obter a informação.Intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias,
comprovar a resposta da SEMTER, sob pena de suspensão, ou
se for o caso, o arquivamento do feito.Sirva este despacho como
ofício n. 43/2018/GAB, à(ao) Secretário(a) Municipal de Terras,
nesta cidade de Vilhena/RO.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de
julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0005847-35.2012.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Unimed Vilhena - Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado:Luiz Antonio Gatto Junior (RO 4683)
Executado:Marlene de Oliveira Storto
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Despacho:
VistosAo exequente para, no prazo de 5 dias, recolher as custas
para realização de diligência, sob pena de indeferimento do pedido.
Intimem-se.Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira,
30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0009640-45.2013.8.22.0014
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Estado de Rondônia
Advogado:Seiti Roberto Mori (OAB-RO 215-B)
Executado:Ebratec Industria de Equipamentos de Energia Eletrica
Ltda, Aiesa Cristina Eidt, Otilia Emilia Eidt
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724)
Despacho:
VistosAo executado para esclarecer as indagações do exequente
constantes da petição de fls. 129, no prazo de 5 dias.Pratiquese o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0007807-55.2014.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Portal Comércio de Ferragens Ltda
Advogado:Gilson Ely Chaves de Matos (OAB-RO 1733), Estevan
Soletti (OAB/MT 10063)
Executado:Reinaldo Teodoro dos Santos
Despacho:
VistosDefiro o pedido de suspensão, pelo período de 1 ano, nos
termos do art. 921, III, do CPC.Aguarde-se o decurso do prazo no
arquivo provisório (sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão,
sem manifestação das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição
intercorrente (CPC, no art. 921, §4º).Transcorrido o prazo de 5
anos, observando-se o que dispõe a Súmula n. 150 do STF, intimese a parte exequente para se manifestar quanto a prescrição
intercorrente.Intimem-se.Pratique-se o necessário.Vilhena-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito
Proc.: 0008772-33.2014.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Auto Posto Planalto Ltda
Advogado:Gilson Ely Chaves de Matos (OAB-RO 1733), Estevan
Soletti (OAB/MT 10063)
Executado:S. P. Pilon Me
Advogado:Silvia Helena Machuca (OAB/SP 113875), Clara
Machuca de Moraes (OAB/SP 263832)

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

754

Despacho:
Vistos.A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB,
regulamentada por meio do Provimento 39/2014 do Conselho
Nacional de Justiça, foi instituída com o finalidade de garantir
maior efetividade às decisões administrativas e/ou judiciais que
determinem a indisponibilidade de bens, por meio de comunicação
eletrônica em tempo real para notários e registradores de imóveis.
Impende ressaltar que, a medida de indisponibilidade de bens
(que se operacionaliza por meio do CNIB) está prevista em leis
especificas, tais como: - art. 7º da Lei nº8.429/1999 (improbidade
administrativa), art.4º da Lei nº8.397/1992 (medida cautelar fiscal),
art.82, § 2º da Lei nº11.101/2005 (recuperação judicial), art. 24-A
da Lei nº9.656/1998 (planos de saúde), arts. 59 , §§ 1º e 2º, 60
e ,61,§ 2º, II da LC 109 /2001 (previdência complementar) e, em
especial, no art.185-A do CTN, a qual prevê expressamente a
possibilidade de comunicação por meio eletrônico da decisão
que determina a indisponibilidade de bens. Por conseguinte, a
indisponibilidade de bens não poderá ocorrer de forma genérica,
com supedâneo no art. 130-IV e no art. 798 do CPC,(poder geral
de cautela do juiz). Ademais, não se mostra razoável proceder o
bloqueio indiscriminado de bens do executado.Destarte, o CNIB
(indisponibilidade.org) deverá ser utilizado observando os casos
em que há previsão legal da medida de indisponibilidade de
bens, como meio de viabilizar e agilizar a execução da ordem,
consoante mencionado alhures.Cumpre esclarecer também que,
a mesma finalidade se aplica à penhora.online, oficio online, todos
operados pela (ARISP), cujas informações e dados deverão ser
adquiridos pelas partes interessadas diretamente no site(www.
registradores.org.br), informadas ao magistrado, que, para facilitar
o trâmite e dar celeridade ao registro das medidas constritivas
utilizar-se-á dos respectivos sistemas para informar a ordem aos
cartórios de registros de imóveis, que dentro de suas atribuições
e, resguardados todos os procedimentos legais efetuarão a
averbação/anotação na matrícula do imóvel.Assim, o dever de
cooperação constante do Código Civil e a existência de convênios
judicias on line que efetuam busca de bens objetivando a satisfação
do débito exequendo não afastam do exequente o ônus de indicar
bens do devedor passíveis de constrição, devendo localizá-los por
meio próprios. Logo, incumbe ao
PODER JUDICIÁRIO intervir nos casos em que seja realmente
indispensável, quando a parte comprova que esgotou todos os
meios de localização de bens, o que não é o caso dos autos.
Destaca-se ainda que, o Sistema Arisp, operador do CNIB
-cadastro nacional de indisponibilidade de bens /indisponibilidade.
org, penhora on line, oportuniza pesquisa de bens imóveis às
partes, mediante ao pagamento de custas, devendo o judiciário
diligenciar neste sentido, apenas nos casos em que as partes
sejam beneficiárias da gratuidade processual, nos termos do
art. 1.130, § 2º do Provimento n. 0011/2016-CG. Pelo exposto,
INDEFIRO o pedido de busca/bloqueio de bens pelo CNIB.Intimese o exequente para, no prazo de 05 dias, indicar bens passíveis
de penhora e impulsionar o feito.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de
julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0005511-31.2012.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Amanda Iara Tachini de Almeida
Advogado:Amanda Iara Tachini de Almeida (OAB/RO 3146),
Antônio Eduardo Schramm de Souza (OAB/RO 4001), Newton
Schramm de Souza (OAB/RO 2947), Vera Lúcia Paixão (OAB-RO
206/RO)
Executado:Mauricéia
Ferreira,
Promosom
Promoçoes
e
Sonorização
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Sentença:
S E N T E N Ç AVistos etc...HOMOLOGO por sentença o acordo
realizado entre as partes às fls. 153, para que dele surtam seus
legais e jurídicos efeitos.Em consequência, com fundamento no
art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO
cumprimento de sentença promovido por AMANDA IARA TACHINI
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DE ALMEIDA contra MAURICÉIA FERREIRA e outros.Autorizo o
desentranhamento de documentos, devendo o ato ser realizado
pela escrivania, nos termos do art. 100, § 2º das DGJ’s, mediante
apresentação de fotocópia pela parte interessada dos documentos
a serem desentranhados.Fica descostituída a penhora feita nos
autos às fls. 150/151.Tendo em vista que o feito foi extinto pela
vontade das partes, tenho que ocorreu a desistência tácita do
prazo recursal. Assim, decorridas 48 horas para desentranhamento
dos títulos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.Sem
custas, nos termos do art. 8º, III, da Lei 3.896/2016.Publique-se.
Registrada automaticamente. Intimem-se e cumpra-se.VilhenaRO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante
Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0004916-27.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Liomar Santana
Advogado:Beatriz Bianquini Ferreira Barlette (RO 3602)
Requerido:Inss Instituto Nacional do Seguro Social
Decisão:
Vistos.Esta causa foi proposta na Justiça Estadual considerando
a pretensão do autor de concessão de auxílio-doença, com
fundamento no art. 59 da Lei 8.213/91. Todavia, em razão
dos relevantes indícios trazidos pela perícia às fls. 125/135 e
esclarecimentos prestados pelo perito no complemento de fls.
161, a incapacidade laboral não provém de acidente de trabalho,
logo, o benefício pleiteado não possui natureza acidentária. Assim,
nos termos da CF, art. 109, §3º, determino o encaminhamento
dos autos à Subseção Judiciária da Justiça Federal da Comarca
de Vilhena, com as baixas pertinentes e os cumprimentos deste
Juízo.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson
Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0013449-43.2013.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Izabel Costa Nogueira
Advogado:Elaine Tetzner de Oliveira (OAB RO 4729)
Requerido:Banco Cruzeiro do Sul S/A, Banco Bradesco S/a
Advogado:Taylise Catarina Rogério Seixas (OAB/SP 182694),
Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937)
Despacho:
D E S P A C H OVistosDefiro o pedido de fls. 313.Pratique-se o
necessário.Após a tranferência de valores, arquivem-se os autos
com as cautelas de praxe.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0086026-58.2009.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Tend Tudo - Acessórios e Estofamentos Para
Caminhões Ltda Me
Advogado:Estevan Soletti (OAB/RO 3702), Gilson Ely Chaves de
Matos (OAB-RO 1733)
Executado:Miranda e Lima Ltda Me
Advogado:José Eudes Alves Pereira (OAB/RO 2897)
Despacho:
Vistos.Defiro o pedido de fls.152.Expeça-se o edital, nos termos de
praxe.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson
Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0103563-38.2007.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:R. dos S.
Advogado:Luciane Brandalise (OAB/RO 6073), Wilson Luiz Negri
(OAB/RO 3757)
Requerido:P. S. F.
Despacho:
Vistos.Deixo, por ora, de apreciar o pedido de fls.187/188, ante
o pedido de tentativa de composição formulado pelo requerido
às fls.189.Convido as partes a refletir acerca da possibilidade
de solucionar a questão controvertida mediante a conciliação.
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Nesse contexto, espero que o espírito de colaboração dos
advogados cooperem nesse ideal de justiça, uma vez que são
também responsáveis pela solução pacífica dos conflitos.Citese o réu e intimem-se as partes para comparecerem à audiência
de conciliação/mediação que designo para o dia 25/09/2018, às
8h30 , no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
? CEJUSC, localizado provisoriamente no Fórum de Vilhena, na
Av. Luiz Mazieiro, 4432, Jd. América, Vilhena/RO.Intimem-se as
partes: a autora por seus advogados e o requerido pessoalmente.
Expeça-se o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de
2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0030313-35.2008.8.22.0014
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Estado de Rondônia
Advogado:Seiti Roberto Mori (OAB-RO 215-B)
Executado:Sistema de Telefonia e Segurança de Rondônia Stelron
Advogado:Robson Martinowski Costa (OAB/RO 5281)
Despacho:
Vistos.Defiro o pedido o fls. 139.Em seguida, intime-se a leiloeria
dos termos do despacho de fls. 135/136.Pratique-se o necessário.
Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson
Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0009741-14.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Requerente:Imobiliária Fortaleza Ltda
Advogado:Daniel Gonzaga Schafer de Oliveira (OAB/RO 7176),
Kleber Wagner Barros de Oliveira (OAB/RO 6127), Santiago
Cardoso Almodovar (OAB/RO 5912)
Requerido:Flávio Correia da Silva, C. S. Empreendimentos
Imobiliários
Advogado:Felipe Wendt (OAB/RO 4590)
Despacho:
Vistos.Defiro o pedido de fls. 73/74.Expeça-se o necessário.
Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson
Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0084108-19.2009.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Banco Volkswagen S/a
Advogado:Manoel Archanjo Dama Filho (OAB/RO 4658)
Requerido:Paulo Roberto Figueiredo
Advogado:Advogado Não Informado ( 000)
Despacho:
VistosIndefiro o pedido de realização de pesquisa para localização
de bens/valores, pois o autor não logrou comprovar o recolhimentos
das custas referentes às diligências solicitadas, nos termos do
art. 17 da Lei 3896/2016.Intime-se o exequente para, no prazo
de 05 dias, impulsionar o processo, sob pena de suspensão.
Pratique-se o necessárioVilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de
2018Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0099186-87.2008.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Bunge Fertilizantes S/A
Advogado:Fernando Tardioli Lúcio de Lima (OAB/SP 206727)
Executado:Lauri Calgaro
Despacho:
Vistos.Defiro o pedido de fls. 300.Expeça-se o respectivo oficio.
Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson
Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0062921-23.2007.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Exequente:P. M. B. P. C.
Advogado:Raquel Lisboa Louback Vieira (OAB/RO 4493), Cláudia
Maria Soares (OAB/RO 4527)
Executado:B. C. C.
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Despacho:
D E S P A C H OVistosProceda-se com o necessário para o
atendimento do pedido de fls. 139/140.O exequente deverá
acompanhar a carta precatória no Juízo deprecado para que ela
seja devidamente cumprida.Intime-se.Vilhena-RO, segunda-feira,
30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa

Despacho:
VistosIndefiro o pedido formulado às fls. 151, pois o autor não logrou
comprovar o recolhimento das custas de diligências.Intime-se o
exequente para, no prazo de 5 dias, impulsionar o feito, sob pena de
extinção.Intimem-se.Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito

Proc.: 0008538-22.2012.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Csw ImportaÇÃo e ExportaÇÃo Ltda
Advogado:André Luis Araujo da Costa (OAB/MT 11632), Mateus
Xavier Lima Neto (OAB/MT 13649)
Requerido:Multifos Nutrição Animal Ltda.
Advogado:Leandro Márcio Pedot (OAB/RO 2022)
Despacho:
Vistos.Defiro o parcelamento das custas processuais em 10 vezes
de R$ 1.508,71 (mil quinhentos e oito reais e setenta e um centavos).
Intime-se o réu para, no prazo de 15 dias, dar início ao pagamento
das custas.Determino a suspensão do processo pelo prazo de
10 meses.Transcorrido o prazo, certifique-se a regularidade dos
pagamentos das custas e arquivem-se os autos.Não havendo o
pagamento, independentemente de nova conclusão, inscrevase o réu em Dívida Ativa sobre o saldo remanescente das custas
processuais, arquivando-os.Intimem-se.Pratique-se o necessário.
Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson
Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa

Proc.: 0013069-20.2013.8.22.0014
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), Agenor Martins (OAB/
RO 654A)
Executado:Agricola Antunes Bueno Ltda Me
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Despacho:
Vistos.O incidente de desconsideração da personalidade jurídica
noticiado às fls. 182 já foi decidido, conforme decisão anexa.Assim,
intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, indicar bens
passíveis de penhora e requerer o que entender de direito, sob pena
de extinção e arquivamento do feito.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de
julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa

Proc.: 0001579-69.2011.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:P. M. B. P. C.
Advogado:Raquel Lisboa Louback Vieira (OAB/RO 4493),
Josângela Mayara Ferreira Rodrigues (OAB-RO 5909)
Executado:B. C. C.
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Despacho:
Vistos.Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 3 meses.
Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para, no prazo de
5 dias, requer o que entender de direito, sob pena de extinção e
arquivamento do processo.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0085491-32.2009.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco John Deere S/A
Advogado:Jorge Luis Zanon (RS 14705), Vinicius Barnes (OAB/RS
56242)
Executado:Gelson Ivan Foleto, Neuza Detofol Foleto, Jocelito
Foleto
Advogado:Advogado Não Informado ( 000)
Despacho:
VistosDetermino a suspensão, pelo período de 1 ano, nos termos
do art. 921, III, do CPC.Aguarde-se o decurso do prazo no
arquivo provisório (sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão,
sem manifestação das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição
intercorrente (CPC, no art. 921, §4º).Transcorrido o prazo de 5
anos, observando-se o que dispõe a Súmula n. 150 do STF, intimese a parte exequente para se manifestar quanto a prescrição
intercorrente.Intimem-se.Pratique-se o necessário.Vilhena-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito
Proc.: 0007475-93.2011.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Posto de Molas Noma Ltda Me
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Kelly
Mezzomo Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Marianne Almeida e
Vieira de Freitas Pereira (OAB/RO 3046)
Executado:José Aparecido Pereira

Proc.: 0058448-62.2005.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Sifra Fomento Comercial S/A
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), José Luis Dias da Silva
(SP 1199.848)
Executado:Frigorífico Porto Ltda, Roberto Demário Caldas
Advogado:Luiz Antônio Xavier de Souza Rocha (OAB/RO 4064),
Márcio Mello Casado (OAB/SP 138047)
Despacho:
D E S P A C H OVistosDetermino a suspensão do processo pelo
prazo de 1 ano, aguarde o decurso do prazo no arquivo provisório
( sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação
das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição intercorrente (CPC, no
art. 921, §4º).Transcorrido o prazo de 3 anos, observando-se o que
dispõe a Súmula n. 150 do STF, intime-se a parte exequente para
se manifestar quanto a prescrição intercorrente.Intimem-se.Pratiquese o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0041358-36.2008.8.22.0014
Ação:Ação Civil Pública
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Ministério Público do Estado de Rondônia (DNI DNI)
Requerido:Vitório Alexandre Abrão
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Xirlei Campos
Almeida (OAB/RO 3157)
Despacho:
Vistos.Intime-se as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem
quanto a informação constante às fls. 936.Vilhena-RO, segunda-feira,
30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0009331-29.2010.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:C. G. C. de P. L. M.
Advogado:Beatriz Bianquini Ferreira Barlette (RO 3602)
Executado:G. D. S. F.
Despacho:
D E S P A C H OVistosDetermino a suspensão do processo pelo
prazo de 1 ano, aguarde o decurso do prazo no arquivo provisório
( sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação
das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição intercorrente (CPC, no
art. 921, §4º).Transcorrido o prazo de 3 anos, observando-se o que
dispõe a Súmula n. 150 do STF, intime-se a parte exequente para
se manifestar quanto a prescrição intercorrente.Intimem-se.Pratiquese o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
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Proc.: 0011119-73.2013.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Dirceu Rover
Advogado:Greicis André Biazussi (OAB/RO 1542), Fernando César
Volpini (OAB/RO 610)
Executado:Iede Terezinha Zolinger
Despacho:
Vistos.O prazo de suspensão requerido já transcorreu.Assim,
intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, informar sobre
eventual cumprimento do acordo noticiado às fls. 81 e requerer
o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento
do processo.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0008218-35.2013.8.22.0014
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Município de Vilhena
Advogado:Carlos Eduardo Machado Ferreira (OAB/RO 3691)
Executado:Batista Pitu Barone Filho
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Despacho:
Vistos.Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 1
ano.Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente
para, no prazo de 5 dias, informar se houve a quitação do débito
na via administrativa, por meio do parcelamento noticiado às fls.
37 e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e
arquivamento do processo.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0011299-94.2010.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Joaquina Calma de Araújo
Advogado:Newton Schramm de Souza (OAB/RO 2947), Antônio
Eduardo Schramm de Souza (OAB/RO 4001), Amanda Iara Tachini
de Almeida (OAB/RO 3146)
Requerido:Município de Vilhena
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Despacho:
Vistos.Desnecessário aguardar o prazo de 65 dias, uma vez que
o pagamento do precatório não se realizará neste prazo.No caso,
basta o envio do processo para o arquivo visando aguardar o
pagamento do precatório.Assim, arquivem-se os autos, devendo
o credor acompanhar o pagamento do crédito nos autos do
precatório.Intimem-se.Pratique-se
o
necessário.Vilhena-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de DireitoPa
Proc.: 0001180-69.2013.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Map Terraplenagem e Transportes Ltda, Odete Regina
Dandolini Pavelegini
Advogado:Roberto Berttoni Cidade (RO 4178), Carla Falcão
Rodrigues (OAB/RO 616), Roberto Berttoni Cidade (RO 4178),
Carla Falcão Rodrigues (OAB/RO 616)
Requerido:Banco Bradesco S/a
Advogado:Jose Carlos Skrzyszowski Junior (OAB/RO 5402),
Wilson Luiz Negri (OAB/RO 3757)
Despacho:
Vistos.Intimem-se os autores para, no prazo de 5 dias,
comprovarem o pagamento dos honorários periciais no valor de
R$ 848,00.Expeça-se alvará do valor depositado às fls. 181 em
favor do perito. Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0004986-49.2012.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Walmir Rodrigues Vieira
Advogado:Marianne Almeida e Vieira de Freitas Pereira (OAB/RO
3046), Kelly Mezzomo Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Jeverson
Leandro Costa (OAB/RO 3134)
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Requerido:Pato Branco Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568)
Despacho:
VistosO autor já apresentou cumprimento da sentença por meio
do PJE sob o n. 7001228-30.2018.8.22.0014.Assim, arquivemse estes autos, observando-se as cautelas de praxe.Intimemse.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson
Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0010240-66.2013.8.22.0014
Ação:Inventário
Requerente:Diva Mari Marinho da Silva, Adelmo Carlos Marinho,
Nilza Moreira Marinho, Dilma Marinho da Silva, Valtenir Rocha
da Silva, Dilva Marinho Donadon Batista, Elias Donadon Batista,
Glauco Heitor de Souza Marinho, Adelino Anderson da Silva
Marinho, Jeniffer da Silva Marinho
Advogado:Castro Lima de Souza (OAB/RO 3048)
Inventariado:Adelino Marinho
Despacho:
Vistos.Intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, se manifestar
quanto a ausência de manifestação do credor fiduciário.VilhenaRO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante
Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0010391-95.2014.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Clínica Médica E. V. de Almeida Ltda Me
Advogado:Carina Batista Hurtado (OAB/RO 3870), Ruth Balcon
Scalcon (OAB/RO 3454), Fabiana Oliveira Costa (RO 3445)
Requerido:Eliane Fagundes Mendes
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Despacho:
Vistos.Veio a informação de que a executada possui trabalho
remunerado e o exequente pugnou pela penhora de 10% sobre o
valor dos seus rendimentos.Segundo o atual entendimento do TJ/
RO a impenhorabilidade de salário pode ser relativizada quando
o devedor recebe uma remuneração razoável, vejamos:Agravo
de Instrumento. Penhora de conta-salário. Relativização da
impenhorabilidade. Possibilidade. Manutenção. do mínimo
existencial e da dignidade da pessoa humana. Não provimento. A
regra geral da impenhorabilidade do salário do devedor pode ser
excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável
em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando
a dignidade ou a subsistência do devedor e a de sua família e,
permitindo-se assim, que a decisão judicial ou o negócio jurídico
firmado entre as partes seja efetivamente cumprido. É o razoável
a penhora de 15% dos vencimentos do devedor perante a
Administração Pública, quando comprovadamente o executado
também possui vínculos com a iniciativa privada, de onde também
receba salário, pro labore ou equivalente. DE INSTRUMENTO,
Processo n. 0801639-41.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des.
Kiyochi Mori, Data de julgamento: 26/09/2017 Assim, antes de
decidir sobre o pedido de penhora, oficie-se ao órgão empregador
da executada (Prefeitura de Ji-Paraná) para que informe, no prazo
de 5 dias, o valor da remuneração dela, a qual ocupa cargo de
Berçarista do Abrigo Municipal, na Secretaria de Assistência Social
do Município de Ji-Paraná, apresentando os três últimos contracheques.Com a resposta, retornem os autos conclusos.Intimemse.Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de
julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0084521-32.2009.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Tend Tudo - Acessórios e Estofamentos Para
Caminhões Ltda Me
Advogado:Gilson Ely Chaves de Matos (OAB-RO 1733), Estevan
Soletti (OAB/MT 10063)
Requerido:Juarez Rodrigues de Almeida
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Despacho:
D E S P A C H OVistos.Indefiro o pedido de intimação do executado
para indicar bens à penhora, pois a diligência tem se mostrado
inócua em casos desta natureza. É cediço que o executado não
indica bens, mesmo que os possua, incumbindo ao exequente
encontrá-los e provar que o executado não o indicou, para, assim,
ensejar a aplicação da multa, o que também dificilmente ocorre.
Portanto, torna-se desnecessário realizar diligência para qual já se
sabe o resultado.Intime-se o exequente, para no prazo de 5 dias,
impulsionar o feito.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direitobb
Proc.: 0085834-28.2009.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Tend Tudo - Acessórios e Estofamentos Para
Caminhões Ltda Me
Advogado:Estevan Soletti (OAB/RO 3702), Gilson Ely Chaves de
Matos (OAB-RO 1733)
Requerido:Hugo Pedro Fernandes de Souza
Despacho:
D E S P A C H OVistos.Indefiro o pedido de intimação do executado
para indicar bens à penhora, pois a diligência tem se mostrado
inócua em casos desta natureza. É cediço que o executado não
indica bens, mesmo que os possua, incumbindo ao exequente
encontrá-los e provar que o executado não o indicou, para, assim,
ensejar a aplicação da multa, o que também dificilmente ocorre.
Portanto, torna-se desnecessário realizar diligência para a qual
já se sabe o resultado.Intime-se o exequente, para no prazo de 5
dias, impulsionar o feito.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de
2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direitobb
Proc.: 0005014-17.2012.8.22.0014
Ação:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente:Banco Honda S.A.
Advogado:Felipe Andres Acevedo Ibanez (OAB-SP 206339)
Requerido:Ederson Maffi
Despacho:
D E S P A C H OVistos.Defiro o pedido conversão manejado pelo
autor às fls. 74/77 e, com fundamento do art. 4º do Decreto-Lei n.
911/69, com a redação da Lei n. 13.043/14, converto a ação de
busca e apreensão em ação executiva. Efetuem-se as necessárias
anotações, inclusive no Distribuidor, e retifiquem-se a autuação
e registros cartorários.Cite-se a parte executada no endereço
qualificado às fls. 64 para pagamento do valor de R$ 24.305,61
(vinte e quatro mil trezentos e cinco reais e sessenta e um centavos)
atualizados até a data do efetivo pagamento, no prazo de 03 (três)
dias (CPC, 829), sob pena de penhora. Fixo honorários em 10%
sobre o valor do débito, advertindo a parte executada de que, no
caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba
honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º).Caso
o(a) executado(a) não seja encontrado(a), ou se oculte, procedase o arresto nos moldes do art. 830 do CPC.Independentemente
de garantia do juízo, o(a) executado(a) poderá opor embargos no
prazo de 15 dias, de acordo com o que prevê o art. 915, do CPC.Do
mesmo modo, cientifique-se o(a) executado(a) sobre os benefícios
do art. 916, do CPC, que assim dispõe:Art. 916. No prazo para
embargos, reconhecendo o crédito do 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.§ 1º O exequente será intimado para manifestar-se
sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá
o requerimento em 5 (cinco) dias.§ 2º Enquanto não apreciado o
requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas,
facultado ao exequente seu levantamento.§ 3º Deferida a proposta,
o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os
atos executivos. (...)§ 6º A opção pelo parcelamento de que trata
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este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos. Em caso
de penhora, manifeste-se a parte executada em 10 (dez) dias, nos
termos do art. 847, caput, do CPC.Após, diga a parte exequente
quanto ao interesse em adjudicar o bem(ns) penhorado(s), pelo
valor da avaliação (art. 876, do CPC) ou se pretende que tal(is)
bem(ns) seja(m) alienado(s) por sua própria iniciativa (art. 880,
CPC).Intime-se.Sirva este despacho como mandado/carta/carta
precatória para os devidos fins.Pratique-se o necessário.VilhenaRO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante
Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0010184-62.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Deulaci Rodrigues Gomes
Advogado:Elenice Aparecida dos Santos (0AB-RO 2.644)
Requerido:Francinilson Moreira de Almeida
Sentença:
S E N T E N Ç AVistos, etc.DEULACI RODRIGUES GOMES
ajuizaram ação de rescisão contratual c/c perdas e danos contra
FRANCIMILSON MOREIRA DE ALMEIDA, aduzindo, em síntese,
que vendeu ao réu um veículo, recebendo uma nota promissória no
valor de R$ 10.300,00, com vencimento para 30 dias, tendo o réu
assumido a responsabilidade de pagar às 24 parcelas restantes
do financiamento. Ocorre que o réu não efetuou os pagamentos
e nem aceitou desfazer o negócio, porém devolveu o veículo
com vários problemas, incluindo o desgaste dos pneus pelo uso
por um mês, em especial por ter viajado com o veículo para Rio
Branco/AC. Ao final, postulou a reparação do dano material que
sofreu, referente aos reparos necessários, às duas parcelas do
financiamento que o réu não pagou e o valor correspondente ao
aluguel do veículo pelo período de 30 dias, totalizando o valor de
R$ 3.025,99.O réu foi citado por edital e não se manifestou, sendolhe nomeado Curador Especial que apresentou contestação por
negativa geral às fls. 62.Não houve réplica.É o relatório. Decido.
Do Julgamento Antecipado da LideConforme entendimento do e.
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, logo, há que se
promover o julgamento antecipado da causa, na forma do art. 355,
inciso I, do Código de Processo Civil.Do méritoNo mérito, a ação
deve ser julgada parcialmente procedente.O contrato de compra e
venda anexado às fls. 23 comprova o negócio jurídico firmado entre
as partes, em cuja cláusula quinta ficou estabelecido que o réu
pagaria o valor de R$ 10.300,00, no prazo de 30 dias, e assumiria
às 24 parcelas restantes do financiamento junto ao Banco Finasa,
no valor de R$ 582,00 cada uma. O autor juntou às fls. 24 a nota
promissória original, provando que não houve seu pagamento pelo
requerido.Em razão do não pagamento do preço do bem, o negócio
foi desfeito pelas partes, tanto que o réu devolveu espontaneamente
o veículo ao autor.O art. 475 do Código Civil preconiza que:”Art.
475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução
do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em
qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”Diante da
responsabilidade do requerido pela rescisão contratual, em razão
do inadimplemento, deve ele arcar com os prejuízos sofridos pelo
autor.No caso vertente, o autor alega que precisou trocar algumas
peças, tais como: parachoque; uma roda amassada, que apenas
desamassou, trocando algumas peças; um pneu estourado, que
foi trocado por um usado; e uma porta amassada.No campo das
provas, consta dos autos comprovante de mão de obra para torca
de parabrisa, no valor de R$ 60,00 (fls. 25), aquisição de parabrisa,
gravação do número do chassi e cola, totalizando R$ 291,00 (fls.
26), aquisição de bucha do terminal e kit coifa, no montante de R$
38,00 (fls. 27) e chave do veículo com codificação – R$ 273,99 (fls.
32).Os valores dispendidos pelo autor, acima descritos, totalizam
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R$ 662,99 e devem ser ressarcidos pois há prova suficiente nos
autos.O autor pleiteia, ainda, a condenação do réu a pagar o valor
de R$ 1.200,00 a título de aluguel pelo tempo que o réu utilizou o
veículo, fixando em R$ 40,00 a diária.Em decorrência da resolução
do contrato de compra e venda do veículo, o vendedor tem direito
à quantia em valor adequado a compensá-lo pelo uso e fruição da
coisa pelo comprador, visando evitar o enriquecimento ilícito deste,
o qual utilizou o bem por 30 dias.O valor apontado pelo autor, de
R$ 40,00 a diária, mostra-se muito aquém do valor praticado pelas
locadoras de veiculo, conforme orçamento acostado às fls. 30/31,
de modo que dever ser acolhido o pedido conforme postulado
na inicial, no total de R$ 1.200,00.Por fim, entendo incabível o
ressarcimento das parcelas do financiamento que o réu deixou de
pagar, haja vista que o autor pagou as parcelas do veículo e estas
passaram a integrar seu patrimônio, bem como será indenizado
pelo uso do bem, nos termos supra referidos.Nota-se que o autor
está cobrando até mesmo a parcela de setembro, sendo que a
tradição do veículo se deu em julho, logo, a restituição se deu após
30 dias, em agosto, não havendo justificativa para pedir que o réu
arque com a parcela.Salienta-se que o Curador Especial do réu
não apresentou qualquer matéria que pudesse ilidir a pretensão
da parte autora, de modo que o réu deve ressarcir ao autor o valor
total de R$ 1.862,99.Por derradeiro, urge mencionar que as demais
questões suscitadas e não abordadas expressamente nesta decisão
ficaram prejudicadas, razão pela qual deixo de enfrentá-las por não
serem capazes de infirmar a conclusão tomada neste feito (art. 489,
§1º, inciso IV, do novo CPC).Ante o exposto, nos termos do art.
487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado na petição inicial por JOSÉ CLÓVIS DA FONSECA contra
FRANCIMILSON MOREIRA DE ALMEIDA e, por consequência,
CONDENO o réu a pagar ao autor o valor de R$ 1.862,99 (um mil,
oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos),
com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária
pelos índices praticados na ferramenta de cálculo disponível no
site do Tribunal de Justiça de Rondônia www.tjro.jus.br, desde o
ajuizamento da ação.CONDENO o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados
em 10% (dez por cento) calculado sobre o valor da condenação.
Intime-se o réu para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento das
custas processuais, sob pena de protesto e inscrição em dívida
ativa. Havendo complexidade no cálculo das custas, desde já o
cartório fica autorizado a remeter os autos à Contadoria Judicial.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.Publiquese. Intimem-se e cumpra-se.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0009107-91.2010.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Fênix Agro Pecus Industrial Ltda
Advogado:José Jorge Themer (OAB/SP 94253), Eliane Emilia
Colodete (OAB/SP 274038)
Executado:Rodrigo Mascarello
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568)
Despacho:
Vistos.Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo
de 6 meses.Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte
exequente para, no prazo de 5 dias, informar sobre o resultado
da carta precatória e requerer o que entender de direito, sob pena
de extinção e arquivamento do processo.Vilhena-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de
DireitoPa
Proc.: 0005819-67.2012.8.22.0014
Ação:Inventário
Requerente:Celso dos Santos, Felipe Magno da Silva, Alexandre
da Silva Santos, Gretchen Verônica da Silva
Advogado:Defensoria Pública de Vilhena ( )
Inventariado:Natália Maria da Silva dos Santos
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Despacho:
Vistos.O interessado logrou comprovar o recolhimento da taxa para
expedição de 2ª via do Formal de Partilha (art. 20, § 3º, da Lei
n. 3.896/2016), conforme se observa às fls. 127.Assim, expeça-se
novo formal de partilha, devendo o interessado retirá-lo no prazo de
15 dias.Após, arquivem-se os autos.Vilhena-RO, segunda-feira, 30
de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0014006-30.2013.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Vera Lúcia Aparecida Miranda Leopoldo
Advogado:Klinger Nogueira da Rocha (RO 3724)
Requerido:Banco do Brasil S/A
Advogado:Louise Rainer Pereira Gionédis (PR 8123)
Despacho:
Vistos.Expeça-se alvará do valor depositado nos autos em favor
da parte autora.Intime-se a parte autora para, no prazo de 5
dias, comprovar nos autos do cumprimento de sentença de n.
7001295-92.2018.8.22.0014 o efetivo valor sacado pelo alvará e
lá prosseguir com os atos de execução.Após, arquivem-se estes
autos.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson
Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0002240-48.2011.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Diságua Distribuidora de Abrasivos Guarujá Ltda
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568)
Executado:Aguinaldo de Lima Raimundo
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Despacho:
D E S P A C H OVistosDetermino a suspensão do processo pelo
prazo de 1 ano, aguarde o decurso do prazo no arquivo provisório
( sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação
das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição intercorrente.
Transcorrido o prazo de 5 anos, intime-se a parte exequente
para se manifestar quanto a prescrição intercorrente.Intimem-se.
Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0010659-86.2013.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Charlene Pneus Ltda
Advogado:Fernando César Volpini (OAB/RO 610), Greicis André
Biazussi (OAB-RO 1542)
Executado:Edinilson Pinheiro dos Santos
Despacho:
D E S P A C H OVistosDetermino a suspensão do processo pelo
prazo de 1 ano, aguarde o decurso do prazo no arquivo provisório
( sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação
das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição intercorrente.
Transcorrido o prazo de 6 meses, intime-se a parte exequente
para se manifestar quanto a prescrição intercorrente.Intimem-se.
Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0008503-62.2012.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Unimed Vilhena - Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado:Lauro Lúcio Lacerda (OAB/RO 3919)
Requerido:Dayse Cristiane Mendonça
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Despacho:
D E S P A C H OVistosExpeça-se certidão de dívida jucial em
favor da parte exequente.Determino a suspensão do processo pelo
prazo de 1 ano, aguarde o decurso do prazo no arquivo provisório
( sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação
das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição intercorrente.
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Transcorrido o prazo de 5 anos, intime-se a parte exequente
para se manifestar quanto a prescrição intercorrente.Intimem-se.
Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0019259-43.2006.8.22.0014
Ação:Cautelar Inominada (Cível)
Requerente:Miriam de Freitas, Alain Michel Edouard Launay
Advogado:Carla Falcão Rodrigues (OAB/RO 616), Kátia Costa
Teodoro (OAB/RO 661A), Sandra Vitório Dias Córdova (OAB/
RO 369B), Carla Falcão Rodrigues (OAB/RO 616), Kátia Costa
Teodoro (OAB/RO 661A)
Requerido:Rondônia Carnes Indústria e Comércio Ltda, Idalício
Passos de Araújo, Luciano Passos de Araújo
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Despacho:
D E S P A C H OVistosProceda-se com o necessário para o
atendimento do pedido realizado às fls. 244.Intimem-se.VilhenaRO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante
Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0013378-41.2013.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Diságua Distribuidora de Abrasivos Guarujá Ltda
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568), Mateus Pavão (RO 6218)
Executado:Juceli V. Machado Me
Despacho:
D E S P A C H OVistosDetermino a suspensão do processo pelo
prazo de 1 ano, aguarde o decurso do prazo no arquivo provisório
(sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação
das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição intercorrente.
Transcorrido o prazo de 5 anos, intime-se a parte exequente
para se manifestar quanto a prescrição intercorrente.Intimem-se.
Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0002859-36.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Eliane Maria Lorenzetti Marasca
Advogado:Kerson Nascimento de Carvalho (OAB/RO 3384)
Requerido:Pemaza S/a
Advogado:Silvanio Domingos de Abreu (OAB/RO 4730)
Despacho:
Vistos.Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, se
manifestar quanto ao laudo apresentado pela fabricante e juntada
nos autos às fls. 122/121. Digam as partes se pretendem a
designação de audiência de conciliação.Vilhena-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de
DireitoPa
Proc.: 0008945-28.2012.8.22.0014
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Tereza de Souza Macena da Assunção
Advogado:Sebastião Cândido Neto (RO 1826)
Requerido:Edmilson da Silva Santos, Embratel - Empresa Brasileira
de Telecomunicações S/A, Total Fleet S/a
Advogado:Joannes Paulus de Lima Santos (OAB/RO 342E),
Edmar da Silva Santos (OAB/RO 1069), Daniel Penha de Oliveira
(OAB/RO 3434), Paulo Guilherme de Mendonça Lopes (OAB/SP
98709), Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/DF 20015), Cristiane
Tessaro (OAB/RO 1562)
Despacho:
Vistos.À contadoria para apuração das custas processuais.Após,
intimem-se os vencidos para, no prazo de 5 dias, comprovarem
o pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição
em Dívida Ativa.Após, arquivem-se os autos, observando-se as
cautelas de praxe.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
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Proc.: 0010451-10.2010.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:C A Celso Comercio de Produtos Agropecuários Epp
Advogado:Carina Batista Hurtado (OAB/RO 3870), Marcelo Longas
Guedes de Paiva (OAB/RO 211B), Ruth Balcon Scalcon (OAB/RO
3454), Adriano Luiz Furtado Mathiazzo (RO 9037)
Executado:Valdyr Bendicto Navarro
Advogado:Mário Gardini (OAB/RO 2941)
Despacho:
Vistos.Intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, apresentarem
o termo de acordo para ser homologado.Não havendo manifestação,
determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, aguarde
o decurso do prazo no arquivo provisório ( sem baixa).Decorrido
o prazo de suspensão, sem manifestação das partes, iniciarse-á o prazo da prescrição intercorrente (CPC, no art. 921, §4º).
Transcorrido o prazo de 5 anos, observando-se o que dispõe a
Súmula n. 150 do STF, intime-se a parte exequente para se
manifestar quanto a prescrição intercorrente.Intimem-se.Pratiquese o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0000029-39.2011.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Jonas Emanuel Balcon, Pedro Ivo Tesseroli Ribeiro
Advogado:Milton César Carnevali Viana (OAB/RO 3707)
Executado:Rápido Roraima Ltda
Advogado:Rodrigo Sampaio Souza (OAB/RO 2324)
Despacho:
Vistos.O prazo de suspensão requerido às fls. 212 já transcorreu.
Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, requerer
o que entender de direito, sob pena de suspensão.Não havendo
manifestação, determino a suspensão do processo pelo prazo de
1 ano, aguarde o decurso do prazo no arquivo provisório ( sem
baixa).Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação das
partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição intercorrente (CPC, no
art. 921, §4º).Transcorrido o prazo de 3 anos, observando-se o
que dispõe a Súmula n. 150 do STF, intime-se a parte exequente
para se manifestar quanto a prescrição intercorrente.Intimem-se.
Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0001415-65.2015.8.22.0014
Ação:Monitória
Requerente:Charlene Pneus Ltda
Advogado:Fernando César Volpini (OAB/RO 610), Greicis André
Biazussi (OAB-RO 1542)
Requerido:Silvio Cesar Benitez
Despacho:
D E S P A C H OVistos.Defiro o pedido de citação por edital.
Considerando que a parte ré ainda não foi citada, e a vigência do
novo Código de Processo Civil, hei por bem adequar o despacho
inicial para as novas regras processuais.Assim, o pedido visa o
cumprimento de pretensão adequada ao procedimento e vem
devidamente instruída com prova escrita e sem eficácia de título
executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art.
700).Cite(m)-se a(s) parte(s) requerida(s) via edital para, no prazo
de 15 dias, pagar(em) a quantia indicada na inicial, devidamente
corrigida (ou para entregar(em) a coisa indicada na inicial) (ou para
executar(em) a obrigação de fazer ou de não fazer), bem como
para efetuar o pagamento dos honorários advocatícios fixados
legalmente em 5% sobre o valor atribuído à causa, ou oferecer(em)
embargos, nos termos do art. 702, do CPC.Fica(m) o(s) réu(s)
advertidos quanto ao disposto no art. 702, § 11º, do CPC: “O juiz
condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória
ao pagamento de multa de até dez por cento sobre o valor atribuído
à causa, em favor do autor”.Cumprindo o mandado no prazo, o(s)
réu(s) ficará(ão) livre(s) de pagar(em) as custas processuais (§1º
do art. 701, do CPC). Caso sejam apresentados embargos, intimese a parte autora para responder no prazo de 15 dias.Não havendo
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resposta nomeio como curador especial o Defensor Público atuante
neste Juízo para promover a defesa dos interesses do réu, o qual
poderá opor embargos, desde que, é claro, se afigurem presentes
quaisquer matérias tidas como controvertidas, do contrário, não
há essa exigência legal.Após, manifeste-se a parte autora quanto
à eventual interposição de embargos.Pratique-se o necessário.
Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson
Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0008952-15.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Jonas Maria da Costa
Advogado:Romilson Fernandes da Silva (OAB/RO 5109)
Requerido:Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
Advogado:Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369)
Sentença:
S E N T E N Ç AVistos etc...JONAS MARIA DA COSTA ingressou
com ação de cobrança de seguro DPVAT contra SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, aduzindo,
em síntese, que sofreu acidente de trânsito em razão do qual
apresenta invalidez permanente. Pugna pela condenação
da requerida ao pagamento de R$ 6.412,50, referente à
complementação da indenização que entende devida. A requerida
apresentou contestação às fls. 37/48, arguindo preliminarmente
a falta de comprovante de residência e falta de documentos
essenciais. No mérito, alegou não haver prova do nexo causal
entre os danos e os fatos, porquanto o atendimento médico é
anterior à data da ocorrência policial que noticiou o acidente.
Asseverou inexistir prova da alegada invalidez, sendo necessária
prova pericial.Consta réplica às fls. 84/95.Decisão saneadora às
fls. 101/102 afastou as preliminares arguidas.Realizada prova
pericial na parte autora, o laudo foi acostado às fls. 137/138.As
partes se manifestaram acerca do laudo.É o relatório. Decido.Nos
termos do art. 355, inciso I, do CPC, o feito comporta o julgamento
no estado em que se encontra, visto que já foi realizada perícia e
os elementos probantes apresentados pelas partes são suficientes
para o julgamento da causa, sendo desnecessárias outras provas,
além das provas documental e pericial já realizadas.Trata-se
de ação de cobrança do seguro DPVAT, no qual a parte autora
reclama o recebimento da quantia correspondente à incapacidade
decorrente de acidente de trânsito.O mérito da causa deve ser
analisado à luz da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei
11.482/07, tendo em vista a data do fato.O perito nomeado nos
autos concluiu que o autor apresenta lesão permanente, parcial,
incompleta, em grau máximo, de acordo com o art. 3º, § 1º, II, da
Lei 6.194/74, nos membros inferiores.Conforme a tabela anexa à
lei que regulamenta a matéria, a lesão e o grau da incapacidade
do autor estão enquadradas da seguinte forma:?Perda anatômica
e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de
uma das mãos de ambos os membros superiores ou inferiores?
- 70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00.Assim, considerando o
grau de incapacidade do autor, bem como o valor já recebido por
ele na via administrativa (R$ 7.087,50), tenho que o pedido deve
ser julgado parcialmente procedente, tendo em vista o seguinte
cálculo:R$ 9.450,00 ? R$ 7.087,50 (recebido na via administrativa)
= R$ 2.362,50.No que tange à alegação do réu no sentido de que
não há prova do nexo causal, afirmando que o atendimento médico
foi anterior à data do acidente, nota-se que ocorreu mero erro
material na data que consta no prontuário de fls. 22, pois todas
as outras datas constantes no referido prontuário são da mesma
data do acidente ou são posteriores, constando no Laudo para
autorização de internação hospitalar (fls. 21) a data de 10/05/2014,
mesma que consta na ocorrência policial de fls. 17. Ante o exposto,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na
inicial e, por consequência, CONDENO a ré ao pagamento do
valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e
cinquenta centavos), relativo à diferença que o autor não recebeu
na via administrativa, conforme demonstrado acima, corrigidos
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monetariamente desde a data da propositura da ação, e juros de
1% ao mês, a partir da citação.CONDENO o réu ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do
CPC.EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL EM FAVOR DO PERITO.
Intime-se o(a) réu(ré) para recolher em guia específica as custas
processuais, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado, sob pena
de inscrição em dívida ativa. Havendo complexidade no cálculo
das custas, desde já o cartório fica autorizado a remeter os autos
à Contadoria Judicial.Transitada em julgado a presente sentença,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Publique-se.
Intimem-se e cumpra-se.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de
2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0005152-18.2011.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Jabez Saraiva dos Santos Barros
Advogado:Alan Leon Krefta (OAB/RO 4083), Armando Krefta
(OAB-RO 321-B)
Requerido:Bv Financeira S/a Crédito Financiamento e Investimento
Advogado:Daguimar Lustosa Nogueira Cavalcante (OABRO 4120),
Celson Marcon (OAB/ES 10990)
Sentença:
S E N T E N Ç AVistos etc...HOMOLOGO por sentença o acordo
realizado entre as partes às fls. 121/122, para que dele surtam seus
legais e jurídicos efeitos.Em consequência, com fundamento no art.
487, III, b, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente
ação declaratória c/c indenização promovida por JABEZ SARAIVA
DOS SANTOS BARROS contra BV FINANCEIRA S.A. CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.Autorizo o desentranhamento
de documentos, devendo o ato ser realizado pela escrivania, nos termos
do art. 100, § 2º das DGJ?s, mediante apresentação de fotocópia
pela parte interessada dos documentos a serem desentranhados.
HOMOLOGO a renúncia ao prazo recursal. Assim, arquivem-se os
autos, com as cautelas de praxe.Sem custas, nos termos do art. 8º,
III, do CPC.Publique-se. Registrada automaticamente. Intimem-se e
cumpra-se.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson
Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0063443-79.2009.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Tend Tudo - Acessórios e Estofamentos Para
Caminhões Ltda Me
Advogado:Gilson Ely Chaves de Matos (OAB-RO 1733), Estevan
Soletti (OAB/RO 3702)
Executado:João Charles Nogueira Fernandes
Despacho:
Vistos.Atenda-se o pedido realizado às fls.165, fazendo-se constar
na certidão de dívida a praça de pagamento Vilhena/RO, e data do
vencimento da obrigação o dia 14/5/2010.Intime-se o exequente
para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao ofício de fls.
167.Não havendo manifestação, determino a suspensão do
processo pelo prazo de 1 ano, aguarde o decurso do prazo no
arquivo provisório ( sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão,
sem manifestação das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição
intercorrente (CPC, no art. 921, §4º).Transcorrido o prazo de 5
anos, observando-se o que dispõe a Súmula n. 150 do STF, intimese a parte exequente para se manifestar quanto a prescrição
intercorrente.Intimem-se.Pratique-se o necessário.Vilhena-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de DireitoPa
Proc.: 0002267-31.2011.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:R. S. V.
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Kelly
Mezzomo Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Marianne Almeida e
Vieira de Freitas Pereira (OAB/RO 3046), Marcio Henrique da Silva
Mezzomo (OAB/RO 5836)
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Executado:I. de S.
Advogado:Herbert Wender Rocha (OAB/RO 3739), Filiph Menezes
da Silva (OAB/RO 5035)
Despacho:
Vistos.Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias,
esclarecer e trazer documentos nos quais comprovam que o
protesto informado às fls. 561/562 se trata de dívida do casal.
Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson
Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0009420-81.2012.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Marcos Jones Martins, Keticiane Alves Pereira Rivero
Advogado:Tulio Magnus de Mello Leonardo (OAB/RO 5284)
Requerido:Governo do Estado de Rondônia
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Despacho:
DESPACHOVistos.A parte interessada deverá promover o
cumprimento de sentença, na forma adequada e por meio do PJE
(Processo Judicial Eletrônico), independentemente de recolhimento
de novas custas processuais, observando-se no que couber os art.
513 e seguintes do CPC, com a apresentação dos documentos
imprescindíveis, dentre os quais as procurações outorgadas pelas
partes, a sentença e os documentos que a embasaram, a certidão
do trânsito em julgado, bem como o demonstrativo atualizado do
débito.À contadoria para apuração das custas processuais devidas
pelos requerentes.Após, intimem-se os requerentes para, no prazo
de 5 comprovarem o pagamento das cutas processuais, sob pena
de inscrição em dívida ativa.Faculto a parte interessada o prazo
de 15 dias para retirar as cópias indispensáveis dos autos para
a interposição do cumprimento de sentença no PJE.Decorrido o
prazo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Intimem-se.
Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0000185-61.2010.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:P. Krupinski Me
Advogado:Agenor Martins (OAB/RO 654A), Cristiane Tessaro
(OAB/RO 1562)
Executado:Altair Ângelo Benvenutti, Sérgio Rezende de Freitas
Advogado:Bruno Alexandre Correa (RO 7352)
Despacho:
D E S P A C H OVistosDetermino a suspensão do processo pelo
prazo de 1 ano, aguarde o decurso do prazo no arquivo provisório
( sem baixa).Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação
das partes, iniciar-se-á o prazo da prescrição intercorrente (CPC,
no art. 921, §4º).Transcorrido o prazo de 3 anos, observando-se o
que dispõe a Súmula n. 150 do STF, intime-se a parte exequente
para se manifestar quanto a prescrição intercorrente.Intimem-se.
Pratique-se o necessário.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de DireitoPa
Proc.: 0009107-18.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Tharlison Rodrigues Falcão
Advogado:Marli Quartezani Salvador (OAB/RO 5821), José Júnior
Barreiros (OAB/RO 1405), Delano Rufato Grabner (OAB/RO 6190)
Requerido:Luciano Teixeira Costa, Lerson Werno Sapiras
Advogado:Marcio André de Amorim Gomes (OAB/RO 4458),
Roberto Carlos Mailho (OAB/RO 3047), Célio Soares Cerqueira
(MG 105041)
Decisão:
D E C I S Ã OVistos.DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIAA parte
requerida afirma haver litispendência desta ação com os autos que
tramitam na Justiça do Trabalho (autos n. 0000330-25.2015.5.14.0141,
0000201-20.2015.5.14.0141, 0000270-88.2015.5.14.0032 - conforme
cópia do acórdão acostado às fls. 237/257 dos autos apensos),
contudo não vislumbro tal instituto, pois ocorre a litispendência quando
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se repete ação que está em curso (CPC, art. 337, §3º), sendo idênticas
as partes, a causa de pedir e o pedido.No caso em análise, não existe
identidade de partes, porquanto a lide trabalhista fora proposta contra
a CONSTRUTORA COPARO EIRELI – EPP, enquanto na presente
ação figuram como réus LUCIANO TEIXEIRA COSTA e LERSON
WERNO SÁPIRAS.Desta forma, REJEITO a preliminar arguida.Por
outro lado, verifico serem idênticas as causas de pedir (ato ilícito que
resultou na morte da vítima) e de pedido (indenização por danos morais
e materiais), sendo que na esfera trabalhista já foi reconhecido o
direito dos autores à indenização. Além disso, o valor lá fixado mostrase suficiente para reparar os danos materiais e morais suportados
pelos autores, em decorrência do falecimento do ente familiar, pois
fixado o dano moral em R$ 140.000,00 e a pensão mensal em 2/3 dos
rendimentos da vítima, divididos entre seu seis dependentes.Ocorre
que ainda não sobreveio trânsito em julgado do acórdão trabalhista,
sendo imprescindível a suspensão dos presentes autos até solução
final daquela ação, porquanto, caso se mantenha a decisum, falecerá
à parte autora o interesse processual superveniente, porquanto
não pode receber dupla indenização pelo mesmo fato.Se, por outro
lado, o acórdão for reformado, sob fundamento de inexistência de
responsabilidade do empregador, o presente processo estará apto ao
julgamento de mérito, decidindo acerca da responsabilidade civil dos
réus Lerson e Luciano.Aguarde-se o prazo da suspensão no arquivo
provisório.Intimem-se as partes acerca desta decisão, consignando
que o interessado deverá comprovar nos autos a decisão final da ação
trabalhista e do trânsito em julgado, momento em que os autos serão
conclusos para prolação da sentença.Vilhena-RO, segunda-feira, 30
de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0003016-09.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Thaisnara Rodrigues Falcão, Tcheybison Rodrigues
Falcão
Advogado:Maria Gonçalves de Souza Colombo (OAB/RO 3371),
Eustáquio Machado (OAB/RO 3657), Cristiano Alves de Oliveira
Valim (OAB/RO 5813), Eustáquio Machado (OAB/RO 3657), José
Luiz Paulúcio (OAB/RO 3457), Maria Gonçalves de Souza Colombo
(OAB/RO 3371)
Requerido:Lerson Werno Sapiras, Luciano Teixeira Costa
Advogado:Célio Soares Cerqueira (MG 105041), Marcio André de
Amorim Gomes (OAB/RO 4458)
Decisão:
D E C I S Ã OVistos.DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIAA
parte requerida afirma haver litispendência desta ação com os
autos que tramitam na Justiça do Trabalho (autos n. 000033025.2015.5.14.0141,
0000201-20.2015.5.14.0141,
000027088.2015.5.14.0032 - conforme cópia do acórdão acostado às
fls. 237/257), contudo não vislumbro tal instituto, pois ocorre a
litispendência quando se repete ação que está em curso (CPC, art.
337, §3º), sendo idênticas as partes, a causa de pedir e o pedido.
No caso em análise, não existe identidade de partes, porquanto a
lide trabalhista fora proposta contra a CONSTRUTORA COPARO
EIRELI – EPP, enquanto na presente ação figuram como réus
LUCIANO TEIXEIRA COSTA e LERSON WERNO SÁPIRAS.Desta
forma, REJEITO a preliminar arguida.Por outro lado, verifico serem
idênticas as causas de pedir (ato ilícito que resultou na morte da
vítima) e de pedido (indenização por danos morais e materiais),
sendo que na esfera trabalhista já foi reconhecido o direito dos
autores à indenização. Além disso, o valor lá fixado mostra-se
suficiente para reparar os danos materiais e morais suportados
pelos autores, em decorrência do falecimento do ente familiar, pois
fixado o dano moral em R$ 140.000,00 e a pensão mensal em 2/3
dos rendimentos da vítima, divididos entre seu seis dependentes.
Ocorre que ainda não sobreveio trânsito em julgado do acórdão
trabalhista, sendo imprescindível a suspensão dos presentes autos
até solução final daquela ação, porquanto, caso se mantenha
a decisum, falecerá à parte autora o interesse processual
superveniente, porquanto não pode receber dupla indenização
pelo mesmo fato.Se, por outro lado, o acórdão for reformado, sob
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fundamento de inexistência de responsabilidade do empregador,
o presente feito estará apto ao julgamento do mérito, decidindo
acerca da responsabilidade civil dos réus Lerson e Luciano.
Aguarde-se o prazo da suspensão no arquivo provisório.Intimemse as partes acerca desta decisão, consignando que o interessado
deverá comprovar nos autos a decisão final da ação trabalhista e
do trânsito em julgado, momento em que os autos serão conclusos
para prolação da sentença.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho
de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0086299-37.2009.8.22.0014
Ação:Inventário
Inventariante:Arabela Kátia Alves de Campos Ferreira
Advogado:Celso Ceccatto (OAB-RO 111), Rodrigo Tosta Giroldo
(OAB/PR 38676)
Inventariado:Otávio Inoir Ferreira
Sentença:
S E N T E N Ç AVistos e etc...ARABELA KÁTIA ALVES DE
CAMPOS FERREIRAA ajuizou Ação de Inventário dos bens
deixados por OTÁVIO INOIR FERREIRA, falecido ab intestato no
dia 25/01/2006, afirmando que era casada com o falecido, o qual
deixou herdeiros e apenas um crédito, de cunho trabalhista, cujos
valores estão em fase executória junto à 1ª Vara Federal de Velho/
RO, nos autos n. 1998.41.00.000993-8.O feito foi remetido pelo
Juízo da Comarca de Porto Velho (fls. 13).A requerente foi nomeada
inventariante às fls. 21, apresentando as primeiras declarações às
fls. 24/25, indicando como herdeiros os filhos do de cujus Andreza
Campos Ferreira, Mayara Aparecida Campos Ferreira, Diniz
Ramos Ferreira, Luiz Antônio Ramos Ferreira, Carlos Roberto
Ramos Ferreira, Mirian Ramos Dias e Jeovane Ramos Ferreira.Os
herdeiros Luiz Antônio, Diniz, Jeovane, Carlos Roberto e Mirian,
enteados da requerente, manifestaram concordância com as
primeiras declarações (fls. 64/65).As herdeiras Mayara e Andreza
foram citadas às fls. 28-v e não se manifestaram nos autos.O
Ministério Público afirmou não haver interesse no feito (fls. 66).A
Fazenda Pública Municipal informou a existência de débitos às fls.
67. As Fazendas Federal e Estadual não ingressaram no feito.A
inventariante apresentou certidão negativa de débitos fiscais da
esfera Municipal às fls. 74 e Estadual às fls. 75/76, posteriormente
da esfera Federal (fls. 135).A inventariante apresentou esboço de
partilha às fls. 104/106 e, embora intimados os demais herdeiros,
não apresentaram impugnação.Houve informação de que a verba
trabalhista foi depositada em conta judicial vinculada a estes autos
(fls. 95), todavia o Juízo Trabalhista solicitou a devolução porque
o pagamento foi equivocado (fls. 128), o que foi deferido às fls.
139, sendo certificado às fls. 141 que a transferência para conta
vinculada e este juízo não fora concretizada à época.O ITCD foi
recolhido às fls. 158/159.É o relatório. Decido.Verifica-se que no
inventário dos bens deixados por OTÁVIO INOIR FERREIRA foram
cumpridas todas as exigências legais, estando, pois, pronto para o
julgamento.Os documentos pessoais das partes comprovam que
estes são filhos e viúva do de cujus OTÁVIO INOIR FERREIRA,
portanto são herdeiros necessários (Código Civil, art. 1.845).
Quanto ao bem indicado no prefácio, tem-se que constitui o acervo
patrimonial do falecido e, embora no valor não esteja disponível
nestes autos, nada impede a homologação do plano de partilha, a
fim de que os herdeiros se habilitem nos autos da ação trabalhista,
para recebimento de forma direta de seu quinhão hereditário.
Considerando que não houve impugnação dos herdeiros quando ao
plano de partilha apresentado pela inventariante, sendo as partes
todas maiores e capazes, resta tão somente homologar a partilha,
porque não verifico qualquer vício que impeça a homologação.
POSTO ISSO, julgo por sentença, para que produza os seus jurídicos
e legais efeitos, a partilha destes autos de Inventário dos bens
deixados por OTÁVIO INOIR FERREIRA, atribuindo à viúva a sua
meação (50%) e aos herdeiros Andreza Campos Ferreira, Mayara
Aparecida Campos Ferreira, Diniz Ramos Ferreira, Luiz Antônio
Ramos Ferreira, Carlos Roberto Ramos Ferreira, Mirian Ramos
Dias e Jeovane Ramos Ferreira o equivalente a 1/7 da herança
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(50%), conforme indicado no plano de partilha de fls. 104/106.
Lavre-se o Formal de Partilha. Caso a Justiça do Trabalho deposite
o valor em conta judicial vinculada aos presentes autos, conforme
anteriormente solicitado, desde já determino que, independe de
nova conclusão, expeça-se Alvará Judicial para levantamento
dos valores.Tendo em vista que o único bem partilhado se trata
de verba trabalhista, isento de custas processuais.Transitada em
julgado, não havendo pendências, arquivem-se os autos.Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Vilhena-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de
Direito
Proc.: 0000212-39.2013.8.22.0014
Ação:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente:Banco Bradesco S/a
Advogado:Tayane Aline Hartmann Pietrangelo (OAB/RO 5247),
Maria Lucilia Gomes (RO 60673), Luciano Boabaid Bertazzo (RO
1894)
Requerido:Pavelegini Comércio de Peças Eireli Me
Advogado:Carla Falcão Rodrigues (OAB/RO 616), Roberto Berttoni
Cidade (OAB/SP 213787)
Decisão:
Vistos.O autor apresentou embargos de declaração, afirmando que
a sentença de fls. 80/81 está contraditória, pois há possibilidade de
haver débito e o feito deveria ter sido extinto sem resolução de mérito.
Não assiste razão ao embargante, haja vista inexistir contradição,
uma vez que a contradição que autoriza os embargos de declaração
é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com
o entendimento da parte (STJ-4ª., Resp 218.528-SP-EDcl. Rel.
Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02,
p.210).Ademais, a improcedência desta ação não obsta que o autor
proponha nova ação de busca e apreensão, desde que fundada
em fato novo, qual seja, a mora do devedor, que se caracterizará
após notificado para proceder ao pagamento dos valores devidos,
desde que observada a revisão contratual realizada judicialmente.
Assim, REJEITO os embargos de declaração apresentados pelo
autor.CUMPRA-SE O DESPACHO EXARADO NOS AUTOS EM
APENSO (0002138-55.2013.8.22.0014).Transitada em julgado,
arquivem-se os autos.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de julho de
2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito
Proc.: 0012885-30.2014.8.22.0014
Ação:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente:Banco Volkswagen S/a
Advogado:Manoel Archanjo Dama Filho (OAB/RO 4658)
Requerido:Gildo Francisco de Oliveira
Advogado:Cláudia Maria Soares (OAB/RO 4527), Murilo Augusto
de Souza (OAB/RO 18904)
Despacho:
Vistos.Os valores depositados nos autos ainda não foram
transferidos para conta do FUJU.Assim, expeça-se alvará em favor
da parte requerente para levantamento dos valores depositados nos
autos (saldo das contas em anexo).Intime-se o autor para, no prazo
de 5 dias, comprovar o efetivo valor levantado.Após, arquivemse os autos, observando-se as cautelas de praxe.Vilhena-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de DireitoPa
Proc.: 0000551-61.2014.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Janaína Auxiliadora Bond Silva
Advogado:Paulo Batista Duarte Filho (OAB/RO 4459)
Requerido:Centrais Elétricas de Rondônia S/A, Sebastião Cândido
de Oliveira, Central Norte Serviços e Comércio Ltda.
Advogado:Jonathas Coelho de Mello - OAB/RO 3.011, Gabriela de
Lima Torres (OAB/RO 5714), Regiane Estefanny Castilho (OAB/
RO 4835), Carlos Fernando Dias (OAB/RO 6192)
Finalidade: Intimação - Retorno do TJ:
Manifeste a parte interessada sobre o retorno dos autos do Tribunal
de Justiça, em 15 (quinze) dias.
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Proc.: 0004369-21.2014.8.22.0014
Ação:Monitória
Requerente:Vanzin Indústria Comércio de Ferro e Aço Ltda
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134)
Requerido:Gilmar Souza do Nascimento
Finalidade: Intimação de que os autos encontram-se a disposição
para vistas. Prazo: 15 (quinze) dias.
Proc.: 0008521-54.2010.8.22.0014
Ação:Reintegração / Manutenção de Posse
Requerente:Banco Gmac Sa
Requerido:Marinete Bastos Florentino
Adv. Dr. Altair Moresco - OAB/RO 6.606
Finalidade: Intimação de que os autos encontram-se a disposição
para vistas. Prazo: 15 (quinze) dias.
Proc.: 0000465-32.2010.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:R & S Comércio e Transportes de Materiais Para
Construção Ltda
Advogado:André Coelho Junqueira (OAB/RO 6485)
Executado:José Caputi
Finalidade: Intimação de que os autos encontram-se a disposição
para vistas. Prazo: 15 (quinze) dias.
Edeonilson Souza Moraes Diretor de Cartório

2ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702,
Vilhena - RO
INTIMAÇÃO DAS PARTES VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA
Processo nº: 7002592-37.2018.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assuntos: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Valor: R$ 8.000,00
Requerente: Nome: SANDRO JAIR DAROS TRANSPORTE - ME
Endereço: Avenida Brasil, 5453, Jardim Eldorado, Vilhena - RO CEP: 76987-168
Advogado: Advogado: FERNANDO CESAR VOLPINI OAB:
RO000610A Endereço: desconhecido Advogado: MARTA INES
FILIPPI CHIELLA OAB: RO0005101 Endereço: Avenida: Luiz
Mazieiro, 4095, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Requerido: Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala A, Vila
Gertrudes, São Paulo - SP - CEP: 04794-000
Advogado:
Considerando que não foi observado o prazo previsto no artigo 334
do CPC, redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o
dia 22 de agosto de 2018, às 08:00 horas, encaminhando-se cópia
do despacho inicial.
Intimem-se.
Vilhena, 4 de julho de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara 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: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7004790-47.2018.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assuntos: [Acumulação de Proventos]
Valor: R$ 266.911,13
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Requerente: Nome: Sindsul
Endereço: Rua Deofé Antonio Geremias, 359, Jardim América,
Vilhena - RO - CEP: 76980-740
Advogado: Advogado: SANDRA VITORIO DIAS OAB: RO000369B
Endereço: desconhecido
Requerido: Nome: Municipio de Vilhena
Endereço: Rua Rony de Castro Pereira, S/N, SENADOR TEOTONIO
VILELA, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-734
Advogado:
A simples declaração de pobreza para a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita não mais subsiste.
Conforme a nova interpretação jurisprudencial do artigo art. 5º,
inciso LXXIV da Constituição Federal é necessária a prova da
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo do sustento próprio e/ou da família do requerente.
A ausência de elementos objetivos, impossibilita o deferimento do
pedido inicial.
Intime-se a parte autora a comprovar o recolhimento das custas
iniciais em 05 (cinco) dias, ou juntar ao feito documentos que
comprovem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de
indeferimento.
Expeça-se o necessário.
Vilhena, 27 de julho de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 0069150-33.2006.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEX ANDRE SMANIOTTO RO0002681
EXECUTADO: CONE SUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA, LUCIENE FERREIRA MUNIZ CUNHA, VILMAR COLETTI
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista devolução de Carta Precatória e cópias das
sentenças dos embargos 7005253-23.2017.8.22.0014 e 700198728.2017.8.22.0014, fica a parte autora intimada para manifestar-se
no prazo de 05 dias.
Vilhena, 30 de julho de 2018
Jerônimo José da Silva
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7005097-98.2018.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: RAFAEL KAYED ATALLA PARAIZO RO8387, MARIANA MOREIRA DEPINE - RO8392, ANDERSON
BALLIN - RO0005568, JOSEMARIO SECCO - RO0000724
RÉU: CLAIQUISSON PEDRO DA SILVA E SOUZA
Intimação DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada da designação audiência de conciliação
para o dia 22 de agosto de 2018, às 09:00 horas, no CEJUSC,
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum de
Vilhena, Av. Luiz Mazieiro, 4432, Jd. América, Vilhena/RO
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PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980702, Vilhena - RO
Processo: 7010594-64.2016.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: PORTAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ESTEVAN SOLETTI - RO0003702
RÉU: CERVI COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista expedição de Certidão de Dívida judicial ID
19795243, fica a parte autora intimada para manifestar-se no prazo
de 05 dias.
Vilhena, 30 de julho de 2018
Jerônimo José da Silva
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980702, Vilhena - RO
Processo: 7001725-78.2017.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EURIDES DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: CARLA REGINA SCHONS - RO0003900,
JOSE EUDES ALVES PEREIRA - RO0002897
RÉU: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogados do(a) RÉU: EDUARDO CHALFIN - SP0241287,
JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI0002338,
JAYNE MOUTINHO BALESTRIN - RO7928, SAMUEL RIBEIRO
MAZURECHEN - RO0004461
Intimação DAS PARTES
Tendo em vista informações prestadas pela Caixa Econômica
Federal, ficam as partes intimadas para manifestarem-se no prazo
de 05 dias.
Vilhena, 30 de julho de 2018
DOUGLAS LUCIANO CORTES DE FRANCA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980702, Vilhena - RO
Processo: 0002538-06.2012.8.22.0014
Classe: FAZ PUBL - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA (64)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA PJ, MUNICIPIO DE VILHENA
RÉU: ADEMIR ALVES DE LIMA, MARLON DONADON, FORT
LUX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, MARCOS
ROGERIO JACOBOWSKI
Advogado do(a) RÉU: ROBERLEY ROCHA FINOTTI - RO0000690
Advogados do(a) RÉU: EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO
- RO0003404, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS
PEREIRA - RO0003046, JEVERSON LEANDRO COSTA RO0003134
Intimação DA PARTE REQUERIDA
Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pelo
requerido Marlon Donadon, fica a parte requerida intimada para
querendo manifestar-se no prazo de 15 dias.
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980702, Vilhena - RO
Processo: 7007974-79.2016.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
S. A.
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Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCELO BRASIL SALIBA
- RO0005258, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434,
MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - RO0004658, GABRIELA DE
LIMA TORRES - RO0005714
EXECUTADO: JHENNISON SOUZA BALBINO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista expedição do edital de citação, fica a parte autora
intimada para recolher a taxa de publicação no Diário da Justiça no
prazo de 05 dias.
Vilhena, 30 de julho de 2018
Jerônimo José da Silva Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980702, Vilhena - RO Processo: 7003868-06.2018.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FLAVIO L ALVES CONSTRUTORA EIRELLI
EPP, IKE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP - EPP,
LEANDRO MARCIO PEDOT
Advogados do(a) EXEQUENTE: VALDINEI LUIZ BERTOLIN RO0006883, LEANDRO MARCIO PEDOT - RO0002022
EXECUTADO: IMPERIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: AGENOR MARTINS - RO000654A
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista a petição ID, Fica a parte autora intimada para
recolher as custas da diligência pretendida, nos termos do art. 17
da Leia 3.896/2016.
Vilhena, 30 de julho de 2018
FLAVIA PIMENTA FRIGERI
Técnico Judiciário, cad.
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980702, Vilhena - RO Processo: 7001459-91.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - SP0128341
EXECUTADO: AUTO POSTO TRINDADE LTDA, ALEXANDRE
VOLKWEIS, CRISTIAN VOLKWEIS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação DA PARTE AUTORA
Fica a parte autora intimada para efetuar o pagamento da diligencia
pretendida na petição ID 20078519, no prazo de 05 dias.
Vilhena, 30 de julho de 2018
DOUGLAS LUCIANO CORTES DE FRANCA
Técnico Judiciário

3ª VARA CÍVEL
3º Cartório Cível Comarca de Vilhena
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.: 0003172-94.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Claudio dos Santos
Advogado:Castro Lima de Souza (OAB/RO 3048)
Requerido:Ipiranga Produtos de Petróleo Sa
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Advogado:Marcelo Lessa Pereira (OAB/RO 1501), Rochilmer Mello
da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Despacho:
As partes foram intimadas para manifestar-se sobre o estudo
psicológico de fls.200/209, deixando o requerido de se manifestar
conforme certidão de fl.213.Desta forma, indefiro o pedido
postulado pelo requerido de nulidade absoluta do laudo pericial,
razão que tal manifestação é intempestiva. Ademais, não há
sequer irregularidade a ser conhecida de ofício porquanto o réu
apresentou quesitos, que foram respondidos pela Senhora Perita,
incabível que o réu por si ou por seu assistente participasse da
colheita de informações pela Senhora Perita diretamente com o
autor, o que infirmaria toda a prática da perícia psicológica que
requer a privacidade entre o periciado e o psicólogo sendo que,
posteriormente o psicólogo verterá objetivamente no laudo a
fundamentação de seu estudo. Assim, mantenho a audiência de
instrução e julgamento designada para o dia 04 de setembro de
2018, às 10h45min.Intimem-se.Vilhena-RO, segunda-feira, 30 de
julho de 2018.Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral Juiz de Direito
Proc.: 0083117-43.2009.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Auto Posto Planalto Ltda
Advogado:Estevan Soletti (OAB/RO 3702), Gilson Ely Chaves de
Matos (OAB-RO 1733)
Executado:Ribertrans Transportes Rodoviários de Cargas Ltda
Advogado:Sérgio Henrique de Barros Maciel El Hage (MT 5703)
Certidão da Escrivania:
Intimar as partes para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca
da devolução da Carta Precatória.
Genair Goretti de Morais Escrivã Judicial
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Mazziero, 4432,
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
Processo: 7009168-80.2017.8.22.0014
Polo Ativo: W. D. B. C.
Polo Passivo: B. M. D. C. e outros
Valor da Causa: R$ 937,00
Finalidade: CITAÇÃO de Rafael Rodrigo do Carmo, atualmente em
local incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente
ação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze)
dias, desde que o faça por intermédio de advogado.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor.
Vilhena/RO, 9 de julho de 2018
GENAIR GORETTI DE MORAIS
Escrivã Judicial
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Mazziero, 4432,
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
PROCESSO: 7001493-66.2017.8.22.0014
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
POLO ATIVO: DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS
GUARUJA LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSEMARIO SECCO RO0000724, ANDERSON BALLIN - RO0005568
POLO PASSIVO: VANUZA DE FREITAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
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) 7. Intimar a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias,
comprovar o recolhimento de despesas e ou custas processuais.
(Edital ID 20112947)
Sexta-feira, 27 de Julho de 2018
LEANDRO ROBERTO GOEBEL Técnico Judiciário

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

766

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Mazziero, 4432,
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
Processo: 7004905-68.2018.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Polo Ativo: EXEQUENTE: DISAGUA DISTRIBUIDORA DE
ABRASIVOS GUARUJA LTDA
Polo Passivo: EXECUTADO: KATIA MARIA DELLANI
Valor da Causa: R$ 2.082,27
Finalidade: INTIMAÇÃO de KATIA MARIA DELLANI, inscrito
no CPF n.779-495.442-87, atualmente em local incerto e não
sabido, para pagar o débito em 15 dias, ficando advertido que
não procedendo ao pagamento voluntário o débito será acrescido
de honorários advocatícios de 10% e também de multa de 10%
(CPC/2015, art. 523).
ADVERTÊNCIA: Não efetuado pagamento voluntário será desde
logo seguido os atos de expropriação. Transcorrido o prazo previsto
no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
dias para o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação (art.525).
19 de julho de 2018
Genair Goretti de Morais
Escrivã Judicial
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Mazziero, 4432,
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
Processo: 7009290-30.2016.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Polo Ativo: EXEQUENTE: PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA
Polo Passivo: EXECUTADO: CELIA DE SOUZA LOPES, VALMIR
SCHUARTZ DA SILVA
Valor da Causa: R$ 704,74
Finalidade
CITAÇÃO de VALMIR SCHUARTZ DA SILVA, inscrito no CPF n.
013.932.132-27, atualmente em local incerto e não sabido, para no
prazo de 03 (três) dias, pagar a importância devida, sob pena de,
não o fazendo, serem-lhe penhorados tantos de seus bens quantos
bastem para garantir a execução. Cientifique-se que o prazo para
opor embargos é de 15 (quinze) dias. Honorários fixados em 10%
(dez por cento) do valor da causa.
2 de julho de 2018
Genair Goretti de Morais
Escrivã Judicial
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIA Vilhena - 3ª Vara Cível Av. Luiz Mazziero, 4432,
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
PROCESSO: 7003949-52.2018.8.22.0014
CLASSE: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
POLO ATIVO: M. R. S.
Advogado do(a) AUTOR: DIOGO HENRIQUE VOLFF DOS
SANTOS - RO8908
POLO PASSIVO: H. S. S.
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica Vossa Senhoria, pela presente, intimado(a) da r. decisão
proferida por este Juízo, abaixo transcrita.
DECISÃO/DESPACHO SERVINDO DE MANDADO
Acolho a emenda.
Defiro a gratuidade.
A revisional de alimentos obedece o rito especial imposto pela Lei
5478/68 conforme consta do art. 13. Procedimento que persiste
com a entrada em vigor do CPC/2015, conforme previsto no art.
693 de referido código.
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Por ora mantenho os alimentos no patamar fixado, porque não há
indícios seguros da modificação da capacidade econômica das
partes, sobretudo porque não se comprovou o padrão de vida que
o requerido levava à época em que foram fixados os alimentos.
Intimem-se autor e réu para comparecerem à audiência de
mediação e conciliação que designo para o dia 06 de setembro
de 2018, às 09h30min., no CEJUSC, Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania do Fórum de Vilhena, Av. Luiz Mazieiro,
4432, Jd. América, Vilhena/RO.
Cite-se o requerido.
Não havendo acordo, nela mesmo o réu deverá apresentar
contestação por meio de advogado, sendo advertido de que sua
ausência ou a falta de contestação implicará em revelia e confissão
quanto à matéria de fato.
Advirta-se o autor que a ausência dele implicará em arquivamento.
Se houver necessidade de prova oral em audiência designar-se-á
nova solenidade.
Ciência ao Ministério Público.
Servirá esta decisão como carta e/ou mandado de citação e
intimação das partes, a ser cumprido no endereço declinado na
inicial.
Vilhena, 19 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
EDWIGES AUGUSTA DE OLIVEIRA
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
Vilhena - 3ª Vara Cível
Vara : 3ª Vara Cível
Processo : 7003062-68.2018.8.22.0014
Classe : BUSCA E APREENSÃO (181)
Requerente : BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Advogado: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB:
SP0107414-A
Requerido : SARAIVA & SARAIVA MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA - ME
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda propôs ação de busca
e apreensão em desfavor de Saraiva E Benicio Ltda. Deferida a
liminar, o veículo não foi localizado para apreensão. Instado, o
autor postulou pela desistência do feito, em uma vez que transigiu
extrajudicialmente com a requerida.
Decido.
Considerando a expressa manifestação do autor, com fundamento
no artigo 485, VIII do CPC/2015, HOMOLOGO o pedido de
desistência e extingo o processo sem resolução do mérito.
Sem custas finais.
Solicite-se a devolução do mandado, com urgência,
independentemente de cumprimento.
Publicação e registro automáticos. Intimem-se.
Arquivem-se os autos
Vilhena-RO, 27 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 : 7006167-87.2017.8.22.0014
Classe : [Indenização por Dano Moral]
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Requerente : AUTOR: ALLAN ROGERIO MENEGHEL PASUCH
Advogados do(a) AUTOR: ELIVANIA FERNANDES DE LIMA
- RO0005433, PAMELA DAIANA ABDALLA COSTA GHISI RO0005916
Requerido : RÉU: MARINEUZA MONTEIRO SCHIOCHET
Advogado do(a) RÉU: ALINE GADER MALACARNE - RO3584
Valor da causa : R$ 15.000,00
Despacho
A convite da EMERON – Escola da Magistratura de Rondônia, e
com autorização da e. Corregedoria Geral de Justiça participarei,
como ouvinte, da XII Jornadas de Direito Processual Civil, de modo
que por essa razão, a audiência de instrução e julgamento deste
processo terá de ser redesignada para o dia 13 de setembro de
2018, às 08 horas.
Proceda-se a redesignação no sistema de audiências.
Intimem-se da redesignação, cumprindo-se os demais atos do
despacho anterior.
Vilhena, 27 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 : 7005843-34.2016.8.22.0014
Classe : [Adicional de Insalubridade]
Requerente : AUTOR: ROSEMIRA CARVALHO CARDOSO
Advogados do(a) AUTOR: CLEONICE APARECIDA RUFATO
GRABNER - RO000229B, DELANO RUFATO GRABNER RO0006190, FRANCINE SOSSAI BASILIO - RO7554, CHARLTON
DAILY GRABNER - RO000228B
Requerido : RÉU: MUNICIPIO DE VILHENA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa : R$ 36.546,69
Despacho
Manifeste-se a autora sobre os documentos anexados. Prazo: 15
dias.
Vilhena, 27 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 : 7003755-86.2017.8.22.0014
Classe : [Cédula de Crédito Bancário]
Requerente : EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE
DA SILVA - PA10176
Requerido : EXECUTADO: RAIMUNDO RODRIGUES, OSVALDO
ALVES PINA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 42.404,86
Despacho
Concedo ao exequente o prazo de cinco(5) dias para comprovar a
distribuição da carta precatória. Após, aguarde-se suspenso até o
cumprimento dela
Vilhena, 27 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 : 7010380-73.2016.8.22.0014
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : MARIA NILZA DE ALMEIDA
Advogado: JOSE ROBERTO MIGLIORANCA OAB: SP0201041.
Requerido : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Maria Nilza de Almeida propôs Ação Ordinária de Aposentadoria
Por Invalidez em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social. Após apresentação de laudo pericial, o INSS apresentou
proposta de acordo, que foi aceita pela autora, requerendo sua
homologação judicial.
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.
Assim, intime-se o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social para
que pague, independentemente de precatório, em até 60 (sessenta)
dias da entrega da requisição ao INSS, o valor de R$27.288, 45
(vinte e sete mil, duzentos e vinte e oito reais, quarenta e cinco
centavos), devidos à autora Maria Nilza de Almeida e R$ 3.411,06
(três mil, quatrocentos e onze reais, seis centavos) referentes a
honorários de sucumbência, bem como o valor de R$370,00
(trezentos e setenta reais) referentes os honorários periciais que
deverão ser pagos em favor do Sr. Perito, Dr. André Monteiro de
Alcântara Oliveira, bem como honorários periciais no mesmo valor
ao Sr. Kedson Abreu Souza (item 3.2 da tabela de honorários
da Resolução 232 do CNJ). Saliento que os valores deverão ser
atualizados na oportunidade do pagamento.
Sem custas, em virtude da transação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos
Vilhena-RO, 27 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vara : 3ª Vara Cível
Processo : 7005402-82.2018.8.22.0014
Classe : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Exequente : ZAY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA - ME
Advogado: CARINA BATISTA HURTADO OAB: RO0003870
Advogado: FABIANA OLIVEIRA COSTA OAB: RO0003445
Advogado: JOSANGELA MAYARA FERREIRA RODRIGUES
OAB: RO0005909 Advogado: VIVIAN BACARO NUNES SOARES
OAB: RO0002386
Executado : Nome: JOCINEI AMARO DA LUZ
Endereço: Avenida Jô Sato, 1751, Parque Industrial Novo Tempo,
Vilhena - RO - CEP: 76982-131
Valor da causa : R$ 971,62
Despacho SERVINDO DE MANDADO
1- Que a Escrivania vincule a guia de recolhimento de custas
anexada a estes autos.
2- As custas processuais nestes autos foram recolhidas no valor
de R$50,97, nos termos do art.12 da nova Lei de custas. Devendo,
portanto, caso não haja acordo em audiência, a parte autora
complementar o valor delas, procedendo o recolhimento do valor
remanescente, independentemente de nova intimação.
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3- Cite-se o executado e intimem-se exequente e executado para
comparecerem à audiência de conciliação que designo para o dia 27
de setembro de 2018, às 08 horas, no CEJUSC, Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum de Vilhena, Av. Luiz
Mazieiro, 4432, Jd. América, Vilhena/RO.
Em não havendo acordo, o executado deverá pagar em 3 dias,
contados da audiência de conciliação, sob pena de penhora. Ou,
querendo, opor embargos em 15 dias nos termos dos arts. 829,
914 e 915 do CPC/2015.
4- Se esgotado o prazo para pagamento, preclusão a ser certificada
pelo Cartório, determino, independentemente de nova conclusão, a
expedição de mandado de penhora, depósito e avaliação dos bens
e intimação do executado.
Fixo honorários de 10% sobre o valor da execução, que serão
reduzidos pela metade se o devedor proceder ao pagamento em 3
dias da citação (CPC/2015, art. 827, § 1º).
Servirá esta decisão como mandado de citação e intimação do
executado para audiência de conciliação.
O autor será intimado via sistema, por meio de seu advogado
constituído.
Esta decisão servirá como certidão para fins de aplicação do art.
828 do NCPC, porque ao determinar a citação a execução foi
admitida.
Vilhena-RO, 30 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 : 7003697-83.2017.8.22.0014
Classe : CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Requerente : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB: AC0004235
Requerido : GIAN JOSE PELISSER
Banco Bradesco Financiamentos S/A propôs ação de Busca
e Apreensão em face de Gian José Pelisser. Deferida a liminar,
o veículo não foi localizado para apreensão. Instado, o autor
postulou pela desistência do feito, uma vez que realizaram acordo
extrajudicialmente.
Decido.
Considerando a expressa manifestação do autor, com fundamento
no artigo 485, VIII do CPC/2015, HOMOLOGO o pedido de
desistência e extingo o processo sem resolução do mérito.
Sem custas.
Publicação e registro automáticos. Intimem-se.
Arquivem-se os autos.
Vilhena-RO, 27 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 : 7004157-36.2018.8.22.0014
Classe : [Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Requerente : AUTOR: IRACI SIKORSKI
Advogado do(a) AUTOR: EDRIANE FRANCINE DALLA VECCHIA
HAMMERSCHMIDT - RO0007029
Requerido : RÉU: JOSÉ DA SILVA REIS
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Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa : R$ 25.000,00
Despacho
A convite da EMERON – Escola da Magistratura de Rondônia, e
com autorização da e. Corregedoria Geral de Justiça participarei,
como ouvinte, da XII Jornadas de Direito Processual Civil, de modo
que por essa razão, a audiência de instrução e julgamento deste
processo terá de ser redesignada para o dia 13 de setembro de
2018, às 09h45min.
Proceda-se a redesignação no sistema de audiências.
Intimem-se da redesignação, cumprindo-se os demais atos do
despacho anterior.
Vilhena, 27 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 : 7005612-70.2017.8.22.0014
Classe : [Abatimento proporcional do preço, Planos de Saúde]
Requerente : AUTOR: ANDREIA CARLA GARCIA DE MOURA
Advogado do(a) AUTOR: BRUNA DE LIMA PEREIRA - RO0006298
Requerido : RÉU: PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
LTDA., LOJAS AVENIDA S.A
Advogados do(a) RÉU: MOANNY FELIX DE ANDRADE PE26936-D, KATIA DE FREITAS ALVES - SP187789
Advogado do(a) RÉU: VALERIA CRISTINA BAGGIO DE
CARVALHO RICHTER - MT4676/O
Valor da causa : R$ 15.796,02
Despacho
Antes de qualquer outra providência nestes autos, que a parte
requerida manifeste-se especificamente sobre os documentos
anexados no id. 17248716 - Pág. 1, id. 17248723 - Pág. 1. Prazo:
15 dias.
Após, com ou sem manifestação voltem os autos conclusos para
apreciação dos pedidos das partes postulados em especificação
de provas.
Vilhena, 27 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 : 7003010-09.2017.8.22.0014
Classe : [Causas Supervenientes à Sentença]
Requerente : EXEQUENTE: JAQUELINE MUNHOZ SELEGUINE
Advogado do(a) EXEQUENTE: CASTRO LIMA DE SOUZA RO0003048
Requerido : EXECUTADO: EMBRASYSTEM
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 899,73
Despacho
Antes de qualquer outra providência nestes autos, que a parte
autora manifeste-se sobre a petição id. 17471365 - Pág. 1/2 e
documentos anexados. Prazo: 15 dias.
Vilhena, 27 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 : 7006622-86.2016.8.22.0014
Classe : [Anulação]
Requerente : AUTOR: AUTO POSTO MAE & FILHAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: LENOIR RUBENS MARCON RO0000146
Requerido : RÉU: RUTH ANEZ DE SUAREZ
Advogado do(a) RÉU: MIGUEL EROTILDES DA ROCHA - RO5394
Valor da causa : R$ 11.555,46
Despacho
A convite da EMERON – Escola da Magistratura de Rondônia, e
com autorização da e. Corregedoria Geral de Justiça participarei,
como ouvinte, da XII Jornadas de Direito Processual Civil, de modo
que por essa razão, a audiência de instrução e julgamento deste
processo terá de ser redesignada para o dia 13 de setembro de
2018, às 09 horas.
Proceda-se a redesignação no sistema de audiências.
Intimem-se da redesignação, cumprindo-se os demais atos do
despacho anterior.
Vilhena, 27 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 : 7003741-68.2018.8.22.0014
Classe : [Citação]
Requerente : DEPRECANTE: ADRIANO VITOLO TIAGO LUCAS,
FRANCILENE BAGATTINI
Advogado do(a) DEPRECANTE: HULGO MOURA MARTINS RO0004042
Advogado do(a) DEPRECANTE: HULGO MOURA MARTINS RO0004042
Requerido : DEPRECADO: MARIA DE LOURDES RIBEIRO
MARTINS
Advogado do(a) DEPRECADO:
Valor da causa : R$ 1.000,00
Despacho
A convite da EMERON – Escola da Magistratura de Rondônia, e
com autorização da e. Corregedoria Geral de Justiça participarei,
como ouvinte, da XII Jornadas de Direito Processual Civil, de modo
que por essa razão, a audiência de instrução e julgamento deste
processo terá de ser redesignada para o dia 13 de setembro de
2018, às 10h15min.
Proceda-se a redesignação no sistema de audiências.
Intimem-se da redesignação, cumprindo-se os demais atos do
despacho anterior.
Vilhena, 27 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 : 7002577-05.2017.8.22.0014
Classe : [Cédula de Crédito Bancário]
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Requerente : EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIELE GURGEL DO AMARAL
- RO0001221, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO0001096,
GILBERTO SILVA BOMFIM - RO0001727, MONAMARES GOMES
- RO0000903
Requerido : EXECUTADO: SUELI APARECIDA DE PAULA,
ALESSANDRO DE PAULA GOMES
Advogado do(a) EXECUTADO: GREICIS ANDRE BIAZUSSI RO0001542
Advogado do(a) EXECUTADO: GREICIS ANDRE BIAZUSSI RO0001542
Valor da causa : R$ 1.658.094,99
Despacho
Manifeste-se o exequente sobre a petição e documentos anexados.
Prazo: 15 dias.
Vilhena, 27 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 : 7007686-97.2017.8.22.0014
Classe : [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Requerente : AUTOR: MIRIAN DA SILVA MORAIS
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR RO0004683
Requerido : RÉU: BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546
Valor da causa : R$ 15.000,00
Despacho
Antes de qualquer outra providência nestes autos, e por se tratar
de processo virtual que o requerido apresente em cartório o original
do documento pretende ver periciado, informando nos autos sua
apresentação. Prazo de 15 dias.
Após a apresentação em cartório designarei data para realização
da perícia, bem como analisarei a pertinência de produção da
prova oral conforme pedido id. 17736340 - Pág. 1.
Vilhena, 27 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 : 7005322-21.2018.8.22.0014
Classe : [Juros]
Requerente : EMBARGANTE: AUTO POSTO TARUMA LTDA
Advogado do(a) EMBARGANTE: WAGNER APARECIDO
BORGES - RO0003089
Requerido : EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA SICOOB CREDISUL
Advogado do(a) EMBARGADO:
Valor da causa : R$ 3.075,87
Despacho
O Autor propôs ação de cumprimento de sentença, todavia, não
localizei a certidão do trânsito em julgado da sentença anexada
no id. 20035967 - Pág. 1/5, referente ao processo 000600403.2015.822.0014.
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Assim, faculto a emenda, no prazo de 15 dias sob pena de
indeferimento, para que o autor:
1) Junte a certidão do trânsito em julgado da sentença que pretende
ver cumprida.
Vilhena, 30 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 : 7004968-30.2017.8.22.0014
Classe : [Cédula de Crédito Bancário]
Requerente : AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
Requerido : RÉU: JOSE NUNES DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa : R$ 76.898,05
Despacho
ACOLHO o pedido de conversão em Ação de Execução (Decreto
- Lei 911/69, art. 5º).
Modifique-se a autuação.
Antes de analisar demais pedidos, indique o exequente o endereço
atualizado da parte executada, para possibilitar a citação. Prazo:
15 dias.
Vilhena, 30 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 : 7004118-73.2017.8.22.0014
Classe : [Acidente de Trânsito]
Requerente : AUTOR: SALVADOR CIRILO
Advogado do(a) AUTOR: ANDREA MELO ROMAO COMIM RO0003960
Requerido : RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO
SEGURO DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665
Valor da causa : R$ 11.137,50
DESPACHO
Considerando a concordância com a nomeação do perito, que a
parte responsável pelo pagamento os honorários, proceda-se ao
depósito deles. Prazo: 05 dias.
Após a comprovação do pagamento, intime-se o sr. Perito para
designação de dia e local da perícia, da qual tempestivamente
deverão ser intimadas todas as partes.
O laudo deverá ser apresentado em até 20 dias da realização da
perícia.
Vilhena, 30 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 : 7005360-33.2018.8.22.0014
Classe : [Contratos Bancários]

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

Requerente : AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL SGANZERLA DURAND RO0004872
Requerido : RÉU: RONAN ALVES PEREIRA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa : R$ 110.110,14
Despacho
Que a Escrivania vincule a guia de recolhimento de custas anexada
a estes autos.
A parte autora comprovou o recolhimento em desconformidade
com a nova Lei de Custas n.3.896/2016. No caso concreto, a parte
autora postulou pela não realização de audiência de conciliação.
Logo, o recolhimento das custas iniciais devem ser de 2%, conforme
preceitua a primeira parte do art. 12 da mesma Lei.
Assim, que no prazo de 15 dias a parte autora complemente o
valor das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e
cancelamento da distribuição do processo.
Vilhena, 30 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 : 7005413-48.2017.8.22.0014
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : MAUREM ALEXANDRA BUENO
Advogado: ALTAIR MORESCO OAB: RO0006606 ROBERLEY
ROCHA FINOTTI OAB: RO0000690
Requerido : BANCO PAN S.A.
Advogado: EDUARDO CHALFIN OAB: SP0241287
MAUREM ALEXANDRA BUENO, propôs ação de obrigação de
fazer cumulada com cobrança indevida, repetição indébito danos
morais e pedido de tutela antecipada em face de BANCO PAN
S.A., pelos fatos descritos na inicial.
Instada, a requerente quedou-se inerte.
Decido.
Conforme mencionei no despacho anterior, que houve propositura
de outra ação já sentenciada, autos n.7001271-98.2017.822.0014
que tramitou na 4ª Vara Cível, que embora a afirmação seja
dissonante das aqui reproduzidas, o objeto desta ação já
reconhecida por sentença transitada em julgada é o mesmo
daquele. Assim, trata-se o objeto desta ação de COISA JULGADA
o que impõe a extinção do feito.
Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem apreciação do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo
Civil.
Revogo a decisão liminar.
Sem custas.
Procedidas as baixas, anotações e comunicações necessárias,
arquivem-se os autos.
Publicação e registro automáticos. Intimem-se.
Vilhena-RO, 27 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 : 7002001-80.2015.8.22.0014
Classe : PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Requerente : DISLEY DA CRUZ SILVA
Advogado:
EDRIANE
FRANCINE
DALLA
VECCHIA
HAMMERSCHMIDT OAB: RO0007029 ROBERTO CARLOS
MAILHO OAB: RO0003047
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Requerido : CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
Advogado: RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB: SP0222988
RAPHAEL VAZ MONTEIRO OAB: RJ176424 SAMUEL RIBEIRO
MAZURECHEN OAB: RO0004461
Valor da causa : R$7.400,15
Razão assiste ao autor. A requerida não cumpriu integralmente a
sentença condenatória.
1-Assim, modifique-se a autuação para “Cumprimento de
Sentença”. Anote-se o valor atualizado da causa.
2-Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado constituído
(CPC, art. 513, I) para pagar o débito em 15 dias, ficando advertido
que não procedendo ao pagamento voluntário o débito será
acrescido de honorários advocatícios de 10% e também de multa
de 10% (CPC, art. 523).
Não efetuado pagamento voluntário será desde logo expedido
mandado/carta precatória de penhora e avaliação, seguindo-se os
atos de expropriação e satisfação do débito.
3-Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos
próprios autos sua impugnação (art.525).
Vilhena-RO, 27 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7000650-67.2018.8.22.0014
Classe : [Indenização por Dano Material]
Requerente : Nome: DELCO LUIZ NUNES
Endereço: Avenida Major Amarante, Centro (S-01), Vilhena - RO CEP: 76980-013
Advogado: ELISANGELA DE MOURA DOLOVETES OAB: RO8399
Endereço: desconhecido
Requerido : Nome: WESLEY FALCAO DA SILVA GONCALVES
39342637809
Endereço: Avenida Presidente Nasser, 360, Jardim América,
Vilhena - RO - CEP: 76980-764
Valor da causa : R$ 5.000,00
Despacho SERVINDO DE CARTA/MANDADO
Acolho a manifestação da parte autora constante no id. 17443872
- Pág. 1/2, como emenda à inicial. Considerando que sequer houve
a citação do requerido WESLEI FALCÃO DA SILVA GONÇALVES
determino a modificação do polo passivo da demanda para passar
a constar Aparecido Gregório Pontes. Proceda-se a modificação do
polo passivo da demanda.
Intimem-se autor e réu para comparecerem à audiência de
conciliação que designo para o dia 27 de Setembro de 2018, às
08 horas, no CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania do Fórum de Vilhena, Av. Luiz Mazieiro, 4432, Jd.
América, Vilhena/RO.
Cite-se o requerido para responder, advertindo-o que se não
contestar será declarada sua revelia e serão presumidos como
verdadeiros os fatos alegados pelo autor.
Saliento que o prazo de resposta, que é de 15 dias, fluirá da
audiência, caso não haja acordo.
Servirá esta decisão como carta e/ou mandado de citação e
intimação do requerido, a ser cumprido no endereço declinado na
inicial.
O autor será intimado via sistema, por meio de seu advogado
constituído.
Vilhena, 27 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 : 7003906-86.2016.8.22.0014
Classe : [Causas Supervenientes à Sentença]
Requerente : EXEQUENTE: CESAR AUGUSTO NIKEL
Advogado do(a) EXEQUENTE: CESAR AUGUSTO NIKEL SC10314
Requerido : EXECUTADO: E. G. RANGEL - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 5.940,04
Despacho
Ativo e passivo é de responsabilidade da empresa na sua
configuração atual ou do empresário individual que a sucedeu.
Assim, que o exequente comprove por documentos oficiais, a atual
situação empresarial da empresa requerida. Prazo: 15 dias.
Vilhena, 27 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito

4ª VARA CÍVEL
4º Cartório Cível
E-mail:vha4civel@tjro.jus.br
Proc.: 0007109-54.2011.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Posto de Molas Noma Ltda Me
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Kelly
Mezzomo Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Marianne Almeida e
Vieira de Freitas Pereira (SSP-RO 3046)
Executado:Heissler Moccelin Transportadora Ltda, Fábio José
Moccelin, Carmen Heissler Moccelin
Carta precatória - Devolvida:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05
dias, intimada para manifestar-se quanto à devolução da Carta
Precatória, com diligência negativa.
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Proc.: 0007778-73.2012.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Claudinei Azevedo Coutinho
Advogado:Amanda Iara Tachini de Almeida (OAB/RO 3146),
Antônio Eduardo Schramm de Souza (OAB/RO 4001), Newton
Schramm de Souza (OAB/RO 2947), Vera Lúcia Paixão (OAB-RO
206/RO)
Executado:João Batista de Souza
Ofício - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
para manifestar-se quanto ao Ofício recebido do Caged.
Proc.: 0000968-82.2012.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:P. H. de O. V. B.
Advogado:Newton Schramm de Souza (OAB/RO 2947), Amanda
Iara Tachini de Almeida (OAB/RO 3146), Antônio Eduardo
Schramm de Souza (OAB/RO 4001)
Executado:D. S. V. B. J.
Carta precatória - Devolvida:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
para manifestar-se quanto à devolução da Carta Precatória, com
diligência negativa.
Proc.: 0011697-70.2012.8.22.0014
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Município de Chupinguaia - Ro
Executado:Construtel Terraplanagem Ltda
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Marcio
Henrique da Silva Mezzomo (OAB/RO 5836), Marianne Almeida
e Vieira de Freitas Pereira (OAB/RO 3046), Kelly Mezzomo
Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551)
Ofício - Réu:
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 05
dias, para manifestar-se quanto ao Ofício da Câmara Municipal de
Chupinguaia/RO, juntado às fls. 231/239.
Proc.: 0006642-41.2012.8.22.0014
Ação:Inventário
Requerente:V. A. V. A. S. A. C. A. A. F.
Advogado:Tayane Aline Hartmann Pietrangelo (OAB/RO 5247)
Inventariado:C. A. A.
Petição - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 05
dias, intimada a falar sobre a petição da parte requerida de fl. 137.

Proc.: 0002003-14.2011.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Pato Branco Alimentos Ltda.
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568)
Requerido:Dalva Francisca Boa Morte
Ofício - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
para manifestar-se quanto ao ofício do Idaron informando que há
semoventes registrados em nome da parte requerida.

Proc.: 0009319-44.2012.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Fuck Distribuidora de Auto Peças Ltda
Advogado:Alex André Smaniotto (OAB/RO 2681), Mariana Kuipers
Soares (OAB/RO 5478)
Executado:Geraldo de Souza
Carta precatória - Devolvida:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05
dias, intimada para manifestar-se quanto à devolução da Carta
Precatória, com diligência negativa.

Proc.: 0004483-28.2012.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Pato Branco Alimentos Ltda Filial
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568)
Executado:Leandro Pereira dos Santos
Ofício - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
para manifestar-se quanto ao ofício da Semter informando que não
foram localizados bem imóveis em nome do executado.

Proc.: 0002606-53.2012.8.22.0014
Ação:Execução de Alimentos
Exequente:W. L. A. J.
Advogado:Danieli Maldi Alves (OAB/RO 7558)
Executado:W. L. A.
Ofício - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada para manifestar-se quanto ao email recebido da Caixa
Econômica Federal, bem como, para tomar ciência do protesto da
dívida.
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Proc.: 0008954-87.2012.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Hidro Vilhena Poços Artesianos Ltda Me
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Kelly
Mezzomo Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Marianne Almeida e
Vieira de Freitas Pereira (OAB/RO 3046)
Executado:Lyptus da Amazônia Ltda Epp
Prosseguimento do Feito:
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es), para
requerer o que de direito nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, face
a desconsideração da personalidade jurídica ter sido concedida
nos Autos nº 7003678-14.2016.8.22.0014.
Proc.: 0002537-55.2011.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Rubens Bettine
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Kelly
Mezzomo Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Marianne Almeida e
Vieira de Freitas Pereira (OAB/RO 3046), Marcio Henrique da Silva
Mezzomo (OAB/RO 5836)
Executado:Dalanhol & Cia Ltda Epp, Ivete Margarida Dalanhol,
José Carlos Dalanhol
Prosseguimento do Feito:
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es), para
requerer o que de direito nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, face
não manifestação da parte executada.
Proc.: 0006963-47.2010.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Requerente:Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul da
Amazônia Ltda Sicoob Credisul
Advogado:Cristiani Carvalho Serlhorst (OAB/RO 5818), Cristiane
Tessaro (OAB/RO 1562)
Requerido:José Caputi, Elenir Aparecida Corrêa Rinaldi Caputi
Despacho:
Procedi a inclusão dos autos no sistema penhoraonline.org.br.
Diga o credor, em cinco dias. Vilhena-RO, quinta-feira, 19 de julho
de 2018.Christian Carla de Almeida Freitas Juiz de Direito.
Proc.: 0011947-74.2010.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Fuck Distribuidora de Auto Peças Ltda
Advogado:Alex André Smaniotto (OAB/RO 2681)
Executado:Barbiero e Takahashi Ltda Me
Prosseguimento do Feito:
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es), para
requerer o que de direito nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, bem
como, para retirar a certidão expedida.
Proc.: 0006142-43.2010.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Pato Branco Alimentos Ltda.
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568)
Executado:Vitório Alexandre Abrão
Prosseguimento do Feito:
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es), para
requerer o que de direito nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.
Proc.: 0007519-49.2010.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Vicente Leão Comércio de Combustível Ltda
Advogado:Alcir Luiz de Lima (OAB/RO 6770)
Executado:Tárcio Moreira de Oliveira
Carta precatória - retirar:
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.
Intimação DE CUSTAS PROCESSUAIS
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Proc.: 0010558-78.2015.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Pato Branco Alimentos Ltda Filial
Requerido:Ederson Godinho da Silva
Intimação:
Intimação para a parte requerida/executada EDERSON GODINHO DA
SILVA, inscrito no CPF. 667.411.222-49, 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
25/07/2018, 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.
Intimação DE CUSTAS PROCESSUAIS
Proc.: 0000866-55.2015.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Charlene Pneus Ltda
Advogado:Greicis André Biazussi (OAB-RO 1542)
Executado:Jaqueline Neunfeld
Intimação:
Intimação para a parte requerida/executada JAQUELINE NEUFELD,
inscrita no CPF. 029.144.579-95, 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 25/07/2018,
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.
Intimação DE CUSTAS PROCESSUAIS
Proc.: 0008415-19.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Ahmed Ahmed Gad Elshafei
Requerido:Barão do Melgaço Empreendimentos Imobiliários Spe
Ltda.
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Kelly Mezzomo
Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Marianne A. e Vieira de Freitas
Pereira (RO 3046), Marcio Henrique da Silva Mezzomo (OAB/RO
5836)
Intimação:
Intimação para a parte requerida/executada BARÃO DO MELGAÇO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, inscrita no CNPJ.
10.481.147/0001-02, para efetuar o recolhimento do débito relativo às
Custas Processuais, no montante de R$ 605,64 (seiscentos e cinco
reais e sessenta e quatro centavos), com cálculo em 26/07/2018, 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.
Proc.: 0007750-03.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Neiva Aparecida Kopp
Advogado:Kerson Nascimento de Carvalho (OAB/RO 3384), Bruna de
Lima Pereira (OAB/RO 6298)
Requerido:Banco do Brasil S/A
Advogado:Louise Rainer Pereira Gionédis (PR 8123), Tayane Aline
Hartmann Pietrangelo (OAB/RO 5247)
Retorno do TJ:
Para as partes se manifestarem quanto ao retorno dos autos do
EJTRO, com recurso provido por unanimidade.
Proc.: 0002284-28.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Carevel Veículos Ltda
Advogado:Sérgio Abrahão Elias (OAB/RO 1223), Priscila Sagrado
Uchida (RO 5255)
Executado:Francisco José Sales de Mesquita
Intimação:
Para manifestar-se quanto aos valores depositados nos autos.
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Proc.: 0000494-09.2015.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Recauchutadora de Pneus Rover Ltda
Advogado:Fernando César Volpini (OAB/RO 610), Greicis André
Biazussi (OAB-RO 1542)
Executado:Andréia Cassol
Intimação:
Para a parte autora se manifestar quanto à Correspondência
Devolvida de fls. 71vº, com a informação “Ausente”. Em razão da
parte residir em outra comarca, não foi expedido mandado para
cumprimento do ato.
Proc.: 0000347-80.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Rical - Rack Indústria e Comércio de Arroz Ltda
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)
Requerido:Claro S. A.
Advogado:Paula Haubert Manteli (OAB/RO 5276)
Intimação da Partes:
Para manifestarem-se quanto ao retorno dos Autos do ETJRO,
com recurso não provido.
Proc.: 0011112-13.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Ngw Transportes e Logistica Ltda
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568)
Requerido:Gabriela Biazini Talamonte, Telmo Pereira da Silva
Intimação:
Para a parte autora manifestar-se quanto à Contestação
apresentada pelo curador.
Proc.: 0005934-83.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Advogado:Mélanie Galindo Martinho Azzi (OAB/RO 3793), Helen
Cristine do Nascimento Ferreira (OAB/RO 5751), Antonio Braz da
Silva (OAB/PE 12450)
Executado:Atr Vilarins Informática, Andréa Tereza Ramalho Vilarins
Carta precatória - Devolvida:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada da carta precatória devolvida, com diligência negativa.
Proc.: 0000214-38.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Maria das Graças Oliveira Carvalho
Advogado:Cristiane Tessaro (OAB/RO 1562), José da Cruz Del
Pino (OAB/RO 6277)
Requerido:Município de Vilhena
Retorno do TJ:
Para a parte autora se manifestar quanto ao retorno dos autos do
ETJRO, com recurso não provido.
Proc.: 0000325-22.2015.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Sidnei Léo Silveira
Advogado:Tamara Lúcia Lacerda (OAB/RO 5341), Anne Thaianna
Rocha de Souza (OAB/RO 5454), Carla Rocha da Silva Xinaider
(OAB/RO 5434)
Executado:Dejanir Luiz Haverroth
Prosseguimento do Feito:
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es), para
manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5
(cinco) dias, com a providência de acordo com o caso, sob pena de
extinção e arquivamento do processo.
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Proc.: 0011234-26.2015.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Diságua Distribuidora de Abrasivos Guarujá Ltda
Advogado:Anderson Ballin (OAB/RO 5568), Josemário Secco
(OAB/RO 724)
Executado:Jusceilson Esteves Sabino
Intimação:
Para requerer o que de direito nos autos, face o executado não ter
efetuado o pagamento do débito.
Proc.: 0008794-57.2015.8.22.0014
Ação:Monitória
Requerente:Irmãos Russi Ltda
Advogado:Anderson Ballin (OAB/RO 5568), Josemário Secco
(OAB/RO 724)
Requerido:Leocadio Fernandes Transportes Me
Intimação:
Para manifestar-se nos autos, face a parte executada não ter
efetuado o pagamento do débito e nem ter apresentado embargos.
Intimação DE CUSTAS PROCESSUAIS
Proc.: 0001696-21.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Adair Francisco Alves dos Santos, Zenaide Clerice
Alves dos Santos
Requerido:VRG Linhas Aéreas S.A
Advogado:Bernardo Augusto Galindo Coutinho. (OAB/RO 2991),
Marcio Vinícius Costa Pereira (OAB/RJ 84367)
Intimação:
Intimação para a parte requerida/executada VRG LINHAS AÉREAS
S/A, inscrita no CNPJ. 07.575.651/0001-59, para efetuar o
recolhimento do débito relativo às Custas Processuais, no montante
de R$ 985,54 (novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e
quatro centavos), com cálculo em 27/07/2018, 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.
Proc.: 0006426-75.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Alimentos
Exequente:L. E. Z. M.
Advogado:José Eudes Alves Pereira (OAB/RO 2897)
Executado:R. H. P. M.
Intimação:
Fica a parte autora intimada para requerer o que de direito nos
autos.
Proc.: 0004370-69.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Nelson Quirino Costa
Advogado:Cláudia Maria Soares (OAB/RO 4527)
Requerido:OI S/A
Advogado:Rochilmer Rocha Filho (RO 635), Marcelo Lessa Pereira
(OAB/RO 1501)
Retorno do TJ:
Intimação das partes para querendo, manifestarem-se quanto ao
retorno dos autos do ETJRO, com recurso provido nos termos do
voto do relator.
Proc.: 0003487-25.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Jennifer Baioto Oliveira
Advogado:Roniéder Trajano Soares Silva (OAB/RO 3694)
Requerido:Autovema Veículos Ltda
Advogado:Eduardo Mezzomo Crisostomo (OAB/RO 3404), José
Cristiano Pinheiro (OAB/RO 1529)

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

Retorno do TJ:
Ficam as partes intimadas para, querendo, manifestarem-se
quanto ao retorno dos autos do ETJRO, com recurso não provido,
nos termos do voto do calor.
Proc.: 0009051-82.2015.8.22.0014
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), José da Cruz Del
Pino (OAB/RO 6277), Cristiani Carvalho Serlhorst (OAB/RO 5818)
Executado:Robertson Oliveira Lourenço
Intimação:
Para a parte autora manifestar-se quanto à proposta apresentada
pelo executado na petição de fls. 137/151.
Proc.: 0002251-38.2015.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Charlene Pneus Ltda
Advogado:Greicis André Biazussi (OAB/RO 1542), Fernando César
Volpini (OAB/RO 610)
Executado:Transportadora Sobre Rodas Ltda
Intimação:
Para manifestar-se quanto à petição juntada às fls. 130 dos autos,
onde a parte executada requer informações quanto ao valor
atualizado da dívida, para posterior proposta de acordo.
Proc.: 0008731-32.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Pato Branco Alimentos Ltda Filial
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568)
Executado:Kellen Soares Begalle
Ofício - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada para manifestar-se quanto ao Ofício da Semter, onde
consta que não foram localizados bens imóveis em nome da parte
executada.
Proc.: 0010919-95.2015.8.22.0014
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), José da Cruz Del
Pino (OAB/RO 6277)
Executado:Carlos Alberto Gorni
Carta precatória - Devolvida:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada da carta precatória devolvida, com diligência positiva.
Proc.: 0002922-61.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Loja do Manoel Ltda
Advogado:Carina Batista Hurtado (OAB/RO 3870), Ruth Balcon
Scalcon (OAB/RO 3454), Josângela Mayara Ferreira Rodrigues
(OAB-RO 5909), Fabiana Oliveira Costa (RO 3445)
Executado:Neli Pereira
Carta precatória - Devolvida:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada da carta precatória devolvida, com diligência negativa.
Proc.: 0011160-69.2015.8.22.0014
Ação:Monitória
Requerente:Diságua Distribuidora de Abrasivos Guarujá Ltda
Advogado:Anderson Ballin (OAB/RO 5568), Josemário Secco
(OAB/RO 724)
Requerido:Gelson Miguel dos Santos
Petição - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), intimada a falar
sobre a petição da parte requerida de fls. 50.
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Proc.: 0008315-64.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Associação dos Proprietários de Caminhões do Norte
Apronorte
Advogado:Fernando César Volpini (OAB/RO 610)
Requerido:Gercino de Santana Filho
Petição - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 15
dias, intimada a falar sobre a petição de contestação apresentada
pelo Curador às fls. 76.
Intimação DE CUSTAS PROCESSUAIS
Proc.: 0006680-48.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Ivoni Claudete Wagner
Requerido:Nissey Máquinas Agrícolas Ltda
Advogado:Sidney Duarte Barbosa (RO 630-A)
Intimação:
Intimação para a parte requerida/executada NISSEY MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA, inscrita no CNPJ. 07.527.707/0001-08, para
efetuar o recolhimento do débito relativo às Custas Processuais, no
montante de R$ 5.838,83 (cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e
oitenta e três centavos), com cálculo em 27/07/2018, 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.
Proc.: 0000167-64.2015.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Posto de Molas Noma Ltda Me
Advogado:Marianne Almeida e Vieira de Freitas Pereira (OAB/RO
3046), Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Kelly Mezzomo
Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Marcio Henrique da Silva
Mezzomo (OAB/RO 5836)
Executado:Cerâmica Encantada Ltda
Carta precatória - retirar:
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.
Proc.: 0009046-60.2015.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Milene Moreira Alves
Requerido:Plast Fibra Centro Automotivo
Advogado:Marcio Henrique da Silva Mezzomo (OAB/RO 5836),
Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Marianne Almeida
e Vieira de Freitas Pereira (OAB/RO 3046), Kelly Mezzomo
Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551)
Intimação:
Intimação da parte requerida para, querendo, apresentar
Contrarrazões ao Recurso de Apelação juntado nos autos, no
prazo legal.
Proc.: 0009056-07.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul da
Amazônia Ltda Sicoob Credisul
Advogado:José da Cruz Del Pino (OAB/RO 6277), Cristiane
Tessaro (OAB/RO 1562)
Executado:Adriana Kluch
Intimação:
Para manifestar-se quanto à Correspondência Devolvida de fls.
132vº , com a informação “Não Procurado”.
Proc.: 0007636-64.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Rui Pedot Me
Advogado:Leandro Márcio Pedot (OAB/RO 2022), Valdinei Luiz
Bertolin (OAB/RO 6883)

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

Executado:Marcelo Zampieri da Silva
Ofício - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05
dias, intimada para manifestar-se quanto ao Oficio do Idaron, onde
consta que não foram localizados semoventes em nome da parte
executada.
Proc.: 0010070-26.2015.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul da
Amazônia Ltda Sicoob Credisul
Advogado:José da Cruz Del Pino (OAB/RO 6277), Cristiane
Tessaro (OAB/RO 1562), Cristiani Carvalho Selhorst (OAB/RO
5818)
Executado:Creginaldo Leite da Silva
Intimação:
Fica a parte autora intimada para requerer o que de direito nos
autos, no prazo de cinco dias.
Proc.: 0001020-73.2015.8.22.0014
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:Loja do Manoel Ltda
Advogado:Fabiana Oliveira Costa (RO 3445), Carina Batista
Hurtado (OAB/RO 3870)
Executado:Leudinéia Mateus do Carmo
Ofício - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada do Oficio de fl(s) 134/136.
Proc.: 0008722-70.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Pato Branco Alimentos Ltda Filial
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568)
Executado:Fabio de Sa Macedo
Petição - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 05
dias, intimada a falar sobre a petição da parte requerida de fls. 79.
Proc.: 0010082-40.2015.8.22.0014
Ação:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente:Banco Cnh Capital S/a
Advogado:Alberto Ivan Zakidalski (SP 285218)
Requerido:L P P da Silva e Cia Ltda Epp
Petição - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 15
dias, intimada para querendo, impugnar a Contestação apresentada
pelo Curador Especial.
Kleber Okamoto
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara 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: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7005160-26.2018.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assuntos: [Acidente de Trânsito]
Valor: R$ 88.120,23
Requerente: Nome: HERCYLIA FERREIRA DE CARVALHO
Endereço: Rua Latife Osman, Jardim Dona Fátima Osman, Foz do
Iguaçu - PR - CEP: 85856-676
Advogado: Advogado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI OAB: RO0005546 Endereço: desconhecido
Requerido: Nome: SEBASTIAO SELESTINO FERREIRA
Endereço: Rua dos Zircões, Cohab Velha, Cáceres - MT - CEP:
78200-000
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Advogado:
Considerando que a ação de conhecimento tramitou perante a 4ª
Vara Cível desta Comarca e que pela atual redação do art. 516
do CPC, o cumprimento de sentença e a execução dos julgados
efetuar-se-á perante o Juízo que processou a causa no primeiro
grau de jurisdição, declino da competência para o d. Juízo da 4ª
Vara Cível desta Comarca de Vilhena.
Vilhena, 23 de julho de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
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
7008712-33.2017.8.22.0014
[Causas Supervenientes à Sentença]
APARECIDA SOARES NOGUEIRA
Advogado do(a) AUTOR: JESSICA LUISA XAVIER - RO0005141
Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451, EDIFÍCIO
PEDRO TOWER, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-335
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Suspendo os autos até a decisão da ação de desconsideração da
personalidade jurídica nº 7005203-60.2018.822.0014.
Vilhena, data conforme certificado.
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7004920-37.2018.8.22.0014
Classe: INF JUV CIV - GUARDA (1420)
REQUERENTE: A. D. S. B., R. D. S. M., E. L. B., M. A. D. S. B.
Advogado do(a) REQUERENTE: EDNA FERREIRA DE PASMO RO0008269
Intimação DA PARTE AUTORADespacho
Trata-se o presente feito de pedido de homologação de acordo
extrajudicial de guarda, alimentos e visitas.
Desse modo, entendo que não se verifica situação de risco ou
vulnerabilidade a justificar a declinação do presente feito ao Juizado
da Infância e Juventude.
Assim, pelo que dos autos consta, declino a competência para
a uma das varas cíveis deste juízo, efetuando-se as baixas
necessárias.
Vilhena, 20 de julho de 2018.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
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
7006958-56.2017.8.22.0014
[Causas Supervenientes à Sentença]
EDSON SOARES NOGUEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JESSICA LUISA XAVIER RO0005141
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Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451, EDIFÍCIO
PEDRO TOWER, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-335
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Suspendo os autos até decisão da ação de desconsideração da
personalidade jurídica nº 7004775-78.2018.822.0014.
Vilhena, data conforme certificado.
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível
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
7001054-21.2018.8.22.0014
[Exoneração]
J. L. D. C.
Advogados do(a) AUTOR:
Nome: MIQUEIAS MOURA DO CARMO
Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 1422, Bodanese,
Vilhena - RO - CEP: 76981-046 Endereço: Avenida Presidente
Tancredo Neves, 1422, Bodanese, Vilhena - RO - CEP: 76981-046
Nome: DIONE MOURA DO CARMO
Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 1422, Bodanese,
Vilhena - RO - CEP: 76981-046
Nome: MARLENE CHAGAS DE MOURA
Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 1422, Bodanese,
Vilhena - RO - CEP: 76981-046
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Não há preliminar para ser apreciada.
Fixo como pontos controvertidos: a) se houve alteração na
possibilidade/necessidade das partes; b) se os alimentados estão
estudando; c) se os alimentados trabalham; d) se os alimentados
têm condições de suprir por conta própria suas necessidades
básicas e e)o valor dos alimentos.
Destarte, a prova admitida nos autos são documentais, pericial e
testemunhais (artigo 357, inciso II do CPC/2015).
Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem documentos
novos para provar o alegado e indicar o rol de testemunhas, no
prazo de quinze dias (artigo 357, § 4º do CPC).
No mais, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 dias,
se manifestarem quanto esta decisão, nos termos do art. 357, §
1º, do CPC.
Vilhena, Quinta-feira, 12 de Julho de 2018
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA
FREITAS
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 19714064
Data de assinatura: Quarta-feira, 18/07/2018 11:31:59
18071811315879800000018382933
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
7007291-42.2016.8.22.0014
[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
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SUELI APARECIDA SCHIAVI
Advogado do(a) EMBARGANTE: RODRIGO TOSTA GIROLDO
- RO0004503
ASTRID SENN
Advogado do(a) EMBARGADO: ASTRID SENN - SP0001448
I – RELATÓRIO
Sueli Aparecida Schiavi aforou embargos de terceiro com pedido
liminar de manutenção de posse contra Astrid Senn, e falou que
convive em união estável com Domício Stefanes de Olviera por
mais de 27 anos, e desta união adveio seu único filho, Victor
Dooham Schiavi Stefanes, nascido no dia 22/07/1996 , e,
assim, a embargante equipara-se à condição de mulher casada,
podendo defender sua meação nos imóveis constritados nos
autos 0099213-07.2007.8.22.0014.
Falou a autora sobre a ausência de sua intimação sobre as
penhoras realizadas, pois o oficial deixou de proceder sua
intimação por estar residindo em São Paulo, e apesar de
reconhecidamente ser companheira do executado, os embargos
são tempestivos, apesar de um dos lotes já ter sido objeto de
adjudicação pela embargada, perde o efeito e será objeto de
ação própria.
Disse que foram penhorados os lotes 003 e 004 por dívida
exclusiva do companheiro da embargante, que atualizada no
dia 20/08/2015, somava a quantia de R$988.320,15, e o acordo
firmado pelo companheiro da embargante e a embargada não
trouxe qualquer benefício à autora.
Argumentou a nulidade absoluta por falta de intimação da meeira
do bem objeto da execução.
Em sede liminar pediu a suspensão das medidas constritivas
sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a
manutenção provisória da posse em favor da embargante,
inclusive suspendendo a imissão de posse determinada ao lote
03.
Ao final pediu a procedência dos embargos a fim de que o juízo
determine o levantamento da penhora sobre os referidos bens.
Pediu a gratuitade da justiça.
Protestou provar o alegado por todos os meios de provas em
direito admitidas.
Atribuiu à causa o valor de R$1.140.000,00.
Juntou documentos.
Outorgou procuração ao advogado Rodrigo Costa Giroldo (Id
5965293).
Foi deferido o recolhimento das custas ao final, determinada
a suspensão da ação principal e determinada a citação da
embargada (Id 5966884).
Contestação no Id 6332083, e alegou, em preliminar: a) ausência
de legitimidade ou falta de interesse da embargante, por não ter
produzido qualquer prova sobre a suposta união estável. E mais:
a embargante não reside em Porto Velho e nunca foi, ou não é
mais a companheira do Sr. Domicio Stefanes de Oliveira, e tal
fato nunca foi de conhecimento da embargada, pois sempre o
mesmo se apresentava como divorciado, e sequer foi avenada
no processo principal antes de 24 de novembro de 2015, quando
por ocasião da segunda penhora do lote; b) intempestividade dos
embargos, pois foi a carta de adjudicação foi assinada no dia 29
de agosto de 2016, e os embargos foram manejados somente dia
09/09/2016. A embargante, que vive em São Paulo, constituiu
formalmente advogado comum com o executado há pelo menos
seis meses e somente no dia 09/09/2016 protocolou embargos,
e a penhora do lote 003 (adjudicado) realizada em julho de 2014,
foi registrada na matrícula do imóvel, para conhecimento de
terceiros e qualquer interessado, de forma que a embargante
não pode alegar desconhecimento ou conhecimento tardio da
constrição; c) incorreção ao valor da causa, vez que a suposta
meação da embargante seria no valor de R$440.000,00.
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No mérito alegou que não há possibilidade de defesa do lote 3, por
já ter sido convertida em expropriação, e, quanto ao lote 04, não
existe direito à meação, seja pela ilegitimidade de causa, seja pela
omissão deliberada do executado da existência de qualquer direito
de terceiro sobre o imóvel.
Ao final pediu a correção do valor atribuído à causa e pela
improcedência dos pedidos, com a condenação da embargante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Juntou documentos.
Impugnação à contestação no Id 6878613.
Saneamento do processo no Id 7842476.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Pretende a embargante a suspensão das medidas constritivas
sobre os bens denominados lote 03 e 04, e ainda, relativamente
ao primeiro, que seja suspensa, inclusive, a imissão de posse já
determinada e, ao final, que sejam os bens levantados da penhora.
LOTE 003, DA QUADRA 604, MATRÍCULA N.º 3.684
Reconheço a intempestividade dos embargos manejados
relativamente ao imóvel objeto da matrícula 3684.
Dispõe o artigo 675 do Código de Processo Civil: “Os embargos
podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento
enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento
de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias
depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da
arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”.
A carta foi assinada no dia 29 de agosto de 2016 (Id 5965614fl. 507), e o ajuizamento dos embargos ocorreu somente dia
09/09/2016, portanto, flagrantemente intempestivos.
LOTE 004, DA QUADRA 604, MATRÍCULA N.º 3683
Sustentou a embargada, em preliminar, ausência de legitimidade
de causa ou falta de interesse da embargante, por não comprovar
a união estável com o executado Domício Stefanes de Oliveira.
Inicialmente é necessário esclarecer que o patrono da embargante
é o mesmo do executado, ao qual a embargante outorgou poderes
no dia 14/03/2016 (fl. 48), e não houve manifestação da mesma até
a propositura dos embargos em 09/09/2016, e também não restou
claro quando a embargante tomou conhecimento da constrição,
considerando que as partes devem se comportar de acordo com a
boa-fé, tanto que o seu suposto companheiro, ora executado, em
TODOS os atos apresentou-se como divorciado.
A embargante, embora tenha colocado como seu endereço na
procuração outorgada ao seu patrono e na própria inicial como
sendo na cidade de Porto Velho (o mesmo do executado), em
verdade é tanto na receita federal, como dados extraídos das
redes sociais, há muito tempo a autora mantém o seu endereço
– inclusive profissional, na cidade de Tietê, estado de São Paulo,
inclusive a embargada trouxe que a firma da autora foi aberta no
dia 06/12/2012 (fl. 537, Id 6332134), e nas redes sociais, desde
o ano de 2011 consta que a autora possui relacionamento com
outras pessoas, com fotos em que a embargante aparece com
vínculo afetivo, como, por exemplo, Alaor Tasso (fls. 562/567).
O Superior Tribunal de Justiça divulgou 16 teses consolidadas sobre
união estável que foram reunidas na ferramente “jurisprudências
em teses”, que apresenta diversos entendimentos do STJ, e, dentre
eles foi reconhecido pelo STJ que não é possível o reconhecimento
de uniões estáveis simultâneas.
Havendo relacionamento afetivo reconhecido em redes sociais,
diante da ausência de qualquer outro elemento que evidencie a
suposta união da embargante com o executado, que se comportou
como divorciado em todos os atos processuais e extra processuais
(note-se, na certidão de inteiro teor do CRI o executado também
se apresenta como divorciado), a ausência de legitimidade da
embargante é de ser reconhecida, por não comprovar que os
imóveis a que pretende a exclusão foram adquiridos em um suposto
relacionamento.
Não demonstrou a embargante o período da suposta união, e
mesmo que tenha tido um filho com o requerido, o mesmo nasceu
no dia 22/07/1996, o que não afirma que no ano da aquisição
dos terrenos o executado já mantinha um relacionamento com a
embargante.
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Há provas nos autos, atreladas à contestação de que pelo menos
desde o ano de 2011 a autora reside em Tietê/SP e mantém
relacionamento afetivo com outras pessoas, o que por si só já
descaracteriza a pretensa união.
Alterando, assim, a verdade dos fatos em juízo, a condenação
da embargante nas penas da litigância de má-fé é medida que
se impõe, nos termos do artigo 80, II, razão pela qual condeno a
embargante ao pagamento de multa, que fixo em 5% sobre o valor
da causa corrigido, nos termos do artigo 81 do Código de Processo
Civil.
III – DISPOSITIVO
Firme nos motivos acima expostos, hei por bem julgar extinto
o processo movido por SUELI APARECIDA SCHIAVI contra
ASTRID SENN, sem resolução do mérito, seja com relação à
intempestividade, relativamente ao lote urbano n.º 03, seja pela
ilegitimidade, referente ao lote urbano n.º 04, e julgo extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil.
Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído
à causa.
Condeno a embargante nas penas da litigância de má-fé, pelos
motivos expostos na fundamentação, razão pela qual condeno-a
ao pagamento de multa, que fixo em 5% sobre o valor da causa
corrigido, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Havendo recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazoar
e, após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça,
independentemente de nova conclusão.
Após o trânsito em julgado e nada mais havendo, ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas e cautelas legais.
Vilhena-RO, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018
Juíza Christian Carla de Almeida Freitas
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
7008660-37.2017.8.22.0014
[Mútuo]
CARDOSO & DORNELAS LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: MARIA CRISTINA REY - RO7754
Nome: MUNICIPIO DE VILHENA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Converto o julgamento em diligências.
Trata-se de ação de cobrança manejada por Cardoso & Dornelas
Ltda -ME contra o Município de Vilhena, sob o argumento de que
firmaram contrato com o Município, já tendo recebido a quantia de
R$406.133,85 (quatrocentos e seis mil cento e trinta e três reais
e oitenta e cinco centavos), e posteriormente firmaram aditivo, no
valor de R$64.581,71 (sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e
um reais e setenta e um centavos), os quais não foram adimplidos
pelo requerido.
Justificaram que os valores foram empregados para revitalização
do Kartódromo.
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, esclareçam
a que área especifica o serviço foi prestado, vez que o Kartódromo
não pertence ao Município, conforme sentença proferida no ano de
2007, juntando documentos.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para,
querendo, ingressar no feito, se entender pertinente.
Vilhena, data conforme certificado.
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
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PRIMEIRA ENTRÂNCIA
COMARCA DE ALTA FLORESTA D´ OESTE
1ª VARA CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000800-10.2016.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Cédula de Crédito Bancário]
Valor inicial da Causa: R$ 84.141,63
Parte autora:
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - SP0128341
Parte requerida:
Nome: EDTUR TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME
Endereço: Av Rio de Janeiro, 4877, Centro, Alta Floresta D’Oeste
- RO - CEP: 76954-000
Nome: EDSON MARTINS DE SOUZA
Endereço: Av Rio de Janeiro, 4877, Centro, Alta Floresta D’Oeste
- RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
DEFIRO o pedido do exequente e suspendo o feito por 30 (trinta)
dias.
Decorrido o prazo independente de nova intimação o exequente
deverá promover o andamento do feito.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 27 de julho de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000038-23.2018.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Valor inicial da Causa: R$ 30.000,00
Parte autora:
Nome: APARECIDA INEZ VIVAN
Endereço: Avenida Amapá, 4484, Bairro Santa Felicidade, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: HILARIO BATISTA MORAIS
Endereço: Avenida Porto Alegre, 4380, bairro Santa FeliciDADE,
Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: FELIPE WENDT - RO0004590
Advogado do(a) EXEQUENTE: FELIPE WENDT - RO0004590
Parte requerida:
Nome: EMPRESA JORNALISTICA O OBSERVADOR DE
RONDONIA LTDA - ME
Endereço: Rua José Bonifácio, 1295, - de 351/352 a 614/615,
Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-144
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Nome: ROSTAND DA COSTA AGRA
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 2086, Sala F, Nossa Senhora das
Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-114
Nome: EDSON ALVES FOGACA
Endereço: Rua Duque de Caxias, 1331, Centro, Porto Velho - RO
- CEP: 76801-110
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Em consulta ao sistema Renajud foi localizado novo endereço
do requerido EDSON ALVES FOGAÇA, conforme espelho de
pesquisa anexo.
Assim, promova-se nova tentativa de citação nos termos da decisão
(id 15619644).
No que diz respeito a gratuidade da justiça, com razão a autora
a eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independente
de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos
os atos do processo, alcançando inclusive as ações incidentais ao
processo de conhecimento.
Expeça o necessário.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 27 de julho de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7001047-20.2018.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Parte autora:
Nome: ROSANGELA ALVES DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE: REJANE MARIA DE MELO
GODINHO - OAB-RO 1042
Parte requerida:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Despacho
Diante do trânsito em julgado e do retorno do processo da instância
recursal seguido do pedido de cumprimento de sentença pela parte
autora, oficie-se a agência da previdência social responsável por
demandas judiciais (Porto Velho-RO) solicitando a implantação do
benefício concedido na sentença em favor do(s) beneficiário(s),
encaminhando todos os documentos e dados necessários,
requisitando que encaminhe o comprovante de implantação no
prazo máximo de 15 dias. Reitere-se a solicitação se for necessário.
Se mesmo diante da reiteração da solicitação não houver
comprovação de implantação do benefício, intime-se a Procuradoria
da requerida para comprovar a implantação em 10 dias, sob pena de
aplicação de multa diária por atraso, informando que as diligências
realizadas pelo juízo diretamente à agência da previdência social
responsável por demandas judiciais restaram inúteis.
Comprovada a implantação, intime-se a requerida para apresentar
o valor que entende devido (“execução invertida”) em 15 dias,
intimando-se a autora, na sequência, para dizer se concorda com
os cálculos do requerido ou impugnar, em 15 dias.
Concordando a autora, ficam homologados os cálculos da requerida
e autorizada a expedição das RPVs, devendo ser cientificada
previamente a requerida sobre os requisitórios para que, caso
queira, deles se manifeste em 5 dias, para somente depois disso
encaminhar ao setor de pagamentos.
Se o valor superar o equivalente à sessenta salários mínimos,
intime-se a autora para dizer se renuncia ao excedente para
receber por meio de RPV, ficando desde já homologada eventual
renúncia. Não havendo renúncia, deverá ser expedido o precatório
e consultada, previamente, a fazenda pública respectiva sobre
eventual existência de débitos do(s) beneficiário(s) para fins de
compensação.

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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Observe-se a escrivania que, em se tratando também de processos
que tramitam por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico
(Pje), as intimações dos advogados devem ser praticadas em
conformidade com o Provimento n. 26/2017-CG, isto é, por meio
de publicação no Diário da Justiça, exceto para os casos em que
o defensor, procurador ou terceiro interessado deva ser intimado
pessoalmente, isto é, diretamente pelo sistema do Pje e não
por meio de publicação, como, por exemplo, das Procuradorias,
Defensoria Pública e Ministério Público, devendo ser observado,
por ocasião do envio da intimação para publicação no Diário da
Justiça, os requisitos do §1º do art. 1º do Provimento 26/2017CG, além da preservação de determinados dados processuais ou
pessoais dos processos sujeitos a sigilo ou a segredo de justiça
(§2º do art. 1º do Provimento 26/2017-CG).
Decisão encaminhada automaticamente pelo sistema de informática
para publicação no Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 27 de julho de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
ESTADO DE RONDÔNIA PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001034-21.2018.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Duplicata]
Parte autora:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA 25 DE AGOSTO, S/N, CENTRO, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) AUTOR: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
Parte requerida:
Nome: MARIA APARECIDA FACHIN SERRANO
Endereço: avenida rio grande do sul, 3704, centro, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
Trata-se de ação de execução em que a parte autora requereu
a extinção do feito, desistindo do prosseguimento da lide (id
20043932).
Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência manifestada pela
parte autora, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC/2015
e em consequência EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, nos termos do Art. 485, inciso VIII do CPC/2015.
Sem custas ou honorários, por força do inciso III, do art. 8º, da Lei
3.896/2016.
Sendo a manifestação da parte incompatível com o direito de
recurso, declaro o trânsito em julgado para esta data, conforme
parágrafo único do art. 503 do CPC.
Sentença publicada e registrada automaticamente pelo sistema de
informática. Arquive-se logo em seguida.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 27 de julho de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000 VARA CÍVEL
Processo n. 7000412-39.2018.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Duplicata]
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Valor inicial da Causa: R$ 618,64
Parte autora:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: Av. Brasil, 4390, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000
Advogados do(a) AUTOR: DANIEL REDIVO - RO0003181, JOAO
CARLOS DA COSTA - RO0001258
Parte requerida:
Nome: MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO
Endereço: Av. Brasil, 4178, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
DEFIRO o pedido do autor (id 19957448).
Em consulta ao sistema SIEL, não foi possível a localização
do endereço atualizado do requerido, constando eleitor não
cadastrado.
Assim, intime-se o autor, por seu procurador, para promover o
andamento do feito no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 27 de julho de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000 VARA CÍVEL
Processo n. 7001046-35.2018.8.22.0017
Classe: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
Assunto: [Levantamento de Valor]
Valor inicial da Causa: R$ 1.910,86
Parte autora:
Nome: MARILIA DUARTE DA SILVA
Endereço: Linha 47,5, km 02, S/N, Zona Rural, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: ELIZEU DA SILVA
Endereço: Avenida Brasil, 3462, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO
- CEP: 76954-000
Nome: FRANCISMELIA DA SILVA
Endereço: Linha 47,5, km 02, S/N, Zona Rural, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: TIAGO DUARTE DA SILVA
Endereço: Rua Capitão Zeca de Paula, 00798, BL 01, Apt. 301,
Jardim Consolação, Franca - SP - CEP: 14400-160
Nome: GABRIEL ELIAS DA SILVA
Endereço: Avenida Brasil, 4518, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO
- CEP: 76954-000
Advogados do(a) REQUERENTE: JEFERSON FABIANO DELFINO
ROLIM - RO6593, HENRIQUE MENDONCA SATO - RO9574
Advogados do(a) REQUERENTE: JEFERSON FABIANO DELFINO
ROLIM - RO6593, HENRIQUE MENDONCA SATO - RO9574
Advogados do(a) REQUERENTE: JEFERSON FABIANO DELFINO
ROLIM - RO6593, HENRIQUE MENDONCA SATO - RO9574
Advogados do(a) REQUERENTE: JEFERSON FABIANO DELFINO
ROLIM - RO6593, HENRIQUE MENDONCA SATO - RO9574
Advogados do(a) REQUERENTE: JEFERSON FABIANO DELFINO
ROLIM - RO6593, HENRIQUE MENDONCA SATO - RO9574
Parte requerida:
Despacho
Ao autor para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de indeferimento, devendo:
- juntar comprovante de recolhimento das custas de acordo com o
estabelecido no novo regimento de cobrança das custas judiciais
(Lei 3.896/2016), devendo ser recolhido o percentual de 2% por
cento, nos termos do art. 12, inciso I da referida lei;
- informar como se dará o levantamento, em nome de um dos
autores ou a fração de cada um.

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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Decorrido o prazo, realizada a emenda, certifique a escrivania se
a custas foram recolhidas corretamente, caso positivo voltem os
autos conclusos para sentença.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 27 de julho de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7001045-50.2018.8.22.0017
Classe: MONITÓRIA
Assunto: [Cheque]
Parte autora:
Nome: MURILIO DIAS BALBINO
Nome: ELIETE HIGINO
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ HENRIQUE FARIAS DA SILVA
VIEIRA - OAB-RO 9264
Parte requerida:
Nome: ADENILSON DONIZETTI LINGUANOTO
Endereço: Avenida JK, 4095, Redondo, Alta Floresta D’Oeste - RO
- CEP: 76954-000
Sentença
Vistos.
Cuida-se de ação monitória ajuizada por ELIETE HIGINO e MURILO
DIAS BALBINO contra ADENILSON DONIZETTI LINGUANOTO
em que os autores pretendem cobrar débito relativo ao cheque n.
002784, do Banco Bradesco, no valor de R$ 100.000,00, emitido
pelo requerido em 01/07/2009 (ID n. 20069240), tendo atribuído o
valor atualizado da causa em R$ 502.930,17.
O cheque referido foi emitido há quase uma década, restando
prescrito, portanto, o prazo para ajuizamento de ação de execução
de título extrajudicial, na medida em que o título perdeu sua força
executiva.
Por este motivo os requerentes ajuizaram a presente ação
monitória.
Ocorre que o tempo para ajuizamento da ação monitória também
restou prescrito, uma vez que o prazo limite de 5 (cinco) anos,
contados da emissão do título, foi superado há mais de 4 (quatro)
anos, na medida em que o cheque foi emitido em 01/07/2009.
Nesse particular, o Código Civil assinala com prazo prescricional
para cobrança de dívidas líquidas constantes em documentos
particulares ou públicos o limite de 5 (cinco) anos, senão confira:
Código Civil
[…]
Art. 206. Prescreve:
[…]
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular;
No mesmo sentido é a orientação do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia, conforme segue:
Ação monitória. Cheque. Prescrição quinquenal. Termo inicial. Dia
seguinte à data de emissão da cártula. O prazo para ajuizamento
de ação monitória fundada em cheque prescrito é de cinco anos,
a contar do dia seguinte à data de emissão estampada no título.
(TJ-RO, Apelação 0020397-45.2010.822.0001, Rel. Des. Raduan
Miguel Filho, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª
Câmara Cível, julgado em 21/06/2017. Publicado no Diário Oficial
em 30/06/2017). (destaquei).
Ação monitória. Cheque. Prazo prescricional. Cinco anos a iniciar
ao dia seguinte de sua emissão. Título pós-datado. Irrelevância.
Prescrição configurada. O prazo para ajuizamento de ação
monitória fundada em cheque é de 5 (cinco) anos, a contar do dia
seguinte à data de emissão estampada na cártula. Para fins de
contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, prevalece
a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela aposta no
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espaço reservado para a data de emissão. (TJ/RO, Apelação,
Processo nº 0000430-39.2014.822.0012, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) Des. Raduan
Miguel Filho, Data de julgamento 29/06/2016)
Outra não é a orientação jurisprudencial do STJ, já chancelada,
inclusive, em sede de recursos repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA
APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. PRAZO QUINQUENAL
PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA
PREVISTA NO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “O prazo para
ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque
sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data
de emissão estampada na cártula”. 2. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1101412/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014).
(destaquei).
Portanto, considerando que o cheque objeto desta ação monitória
foi emitido há mais de nove anos, inevitável reconhecer que o
prazo quinquenal para ajuizamento da ação monitória – contado
a partir da data da emissão do cheque – restou demasiadamente
superado, configurando-se, portanto, a prescrição.
Levando-se em consideração que a ocorrência da prescrição
inviabiliza o prosseguimento do processo por ausência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo, isto é, da oportunidade contemporânea para ajuizamento
da ação, de rigor a extinção do processo sem o julgamento do
mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, uma vez que,
por forço de expressa determinação legal, o juiz tem o dever de
conhecer de ofício essa matéria, nos termos do §3º do art. 485 do
CPC.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, considerando que o prazo de prescrição para
ajuizamento da ação monitória restou superado, INDEFIRO a
petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a análise de
mérito, nos termos do §3º e dos incisos I e IV do art. 485 do CPC.
Sem custas no primeiro grau de jurisdição em razão da extinção
logo de plano, isto é, antes de formada a relação processual e de
cumprido qualquer outro ato processual.
Sentença encaminhada automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Registre-se e intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Havendo recurso de apelação antes do trânsito em julgado, intimese o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias
(CPC, artigo 1.010, § 1º).
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a
respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior
para juízo de admissibilidade e julgamento do recurso (CPC, artigo
1.010, § 3º).
Observe-se a escrivania que, em se tratando também de processos
que tramitam por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico
(Pje), as intimações dos advogados devem ser praticadas em
conformidade com o Provimento n. 26/2017-CG, isto é, por meio
de publicação no Diário da Justiça, exceto para os casos em que
o defensor, procurador ou terceiro interessado deva ser intimado
pessoalmente, isto é, diretamente pelo sistema do Pje e não
por meio de publicação, como, por exemplo, das Procuradorias,
Defensoria Pública e Ministério Público, devendo ser observado,
por ocasião do envio da intimação para publicação no Diário da
Justiça, os requisitos do §1º do art. 1º do Provimento 26/2017CG, além da preservação de determinados dados processuais ou
pessoais dos processos sujeitos a sigilo ou a segredo de justiça
(§2º do art. 1º do Provimento 26/2017-CG).
Alta Floresta D’Oeste/RO, 27 de julho de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)

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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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001516-37.2016.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Parte autora:
Nome: JORGE DE ANDRADE RODRIGUES
Endereço: LINHA 47,5, SN, KM 01, ZONA RURAL, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
Parte requerida:
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
Sentença
Trata-se de cumprimento de sentença proposta por JORGE DE
ANDRADE RODRIGUES, em face da SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DE SEGURO – DPVAT.
Intimado o executado comprovou o pagamento.
Em manifestação a parte autora requereu seja expedido alvará
para pagamento.
Relatei. Decido.
Conforme se observa, a satisfação da obrigação foi realizada com o
pagamento do débito exequendo, tendo sido demonstrado através
dos comprovantes de pagamento juntado aos autos.
Ressalto que não houve impugnação aos cálculos pelas partes,
bem como em relação ao valor depositado, o que em tese configura
concordância tácita acerca do valor pelo autor.
Por consequência, com fundamento no artigo 924, inciso I, do
Código de Processo Civil, EXTINGO a execução ante o pagamento
integral do débito, e determino o arquivamento dos autos.
Expeça-se o(s) alvará(s) para levantamento dos valores depositados
exclusivamente em nome do requerente, para levantamento do
principal, salvo se o instrumento de procuração conferir poderes
ao advogado para retirar o expediente e/ou efetuar o levantamento
em nome da parte, o que deverá ser observado pela escrivania no
momento oportuno.
Desde já, autorizo a intimação pessoal da parte quanto ao depósito
dos valores e quanto à expedição do(s) alvará(s) de levantamento,
inclusive para comparecer em cartório e fazer a retirada do referido
expediente, conforme for necessário.
Após cumpridas todas as diligências acima e o que mais for
necessário, com o exaurimento da prestação jurisdicional, promovase o arquivamento do feito, após as anotações, comunicações e
baixas devidas.
Antes de promover o arquivamento, a escrivania deverá certificarse da inexistência de saldo nas contas judiciais, para evitar o
arquivamento do processo com valores ainda pendentes de
levantamento.
Sentença publicada e registrada automaticamente pelo sistema
processual de informática. Intime-se.
Após, nada mais havendo, arquivem-se independente de trânsito
em julgado.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 27 de julho de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única VARA CÍVEL
Processo n. 7000621-08.2018.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Parte autora:
Nome: MARLI ALVES PRECES DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: ALVARO MARCELO BUENO - OAB-RO
6843
Parte requerida:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Despacho
Vistos.
Chamo o feito à ordem.
Considerando-se o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de
Processo Civil, bem como o disposto no art. 30 da Lei 8.906/94
intime-se o advogado Dr. ALVARO MARCELO BUENO, OAB-RO
6843, a fim de que se manifeste acerca da eventual ausência de
capacidade postulatória para atuar no feito.
Com efeito, é possível em tese, que o douto advogado esteja
incurso na vedação da norma acima mencionada (art. 30 da Lei
8.906/94, inciso II) já que é Vereador neste Município de Alta
Floresta D’Oeste-RO e atua neste feito patrocinando defesa
técnica contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
– INSS, que se trata de pessoa jurídica de direito público
em que, em tese, não poderia haver atuação advocatícia de
membro do Poder Legislativo contra ou a favor do referido
demandado.
Prazo de 5 (cinco) dias.
A seguir, conclusos.
Despacho encaminhado automaticamente pelo sistema de
informática para publicação no Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 27 de julho de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000464-35.2018.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Cédula de Crédito Bancário]
Valor inicial da Causa: R$ 265.192,61
Parte autora:
Nome: BANCO DA AMAZONIA SA
Endereço: AVENIDA 25 DE AGOSTO, 4803, CENTRO, Rolim de
Moura - RO - CEP: 76940-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBERTO SILVA BOMFIM RO0001727, DANIELE GURGEL DO AMARAL - RO0001221,
MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO0001096
Parte requerida:
Nome: CASSEMIRO CALDEIRA DA SILVA - EPP
Endereço: praça castelo branco, 4031, centro, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: CASSEMIRO CALDEIRA DA SILVA
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, s/n, SANTA FELICIDADE, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
DEFIRO o pedido do exequente e suspendo o feito por 60
(sessenta) dias.
Decorrido o prazo independente de nova intimação o exequente
deverá promover o andamento do feito.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 27 de julho de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000844-58.2018.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Duplicata]
Valor inicial da Causa: R$ 1.149,63
Parte autora:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: AV BRASIL, 4390, CENTRO, Presidente Médici - RO CEP: 76916-000
Advogados do(a) AUTOR: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
Parte requerida:
Nome: UILLIAN SOKOLOWSKI DA COSTA
Endereço: RUA JOÃO CAFÉ FILHO, 6216, CENTRO, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
DEFIRO o pedido do autor (id 20001697).
Em consulta ao sistema SIEL, verifica-se que consta o mesmo
endereço do requerido apontado na inicial, restando infrutífera a
busca, conforme espelho juntado aos autos.
Assim, intime-se o autor, por seu procurador, para promover o
andamento do feito requerendo o que entender de direito, no prazo
de 10 dias, sob pena de extinção.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 27 de julho de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000625-45.2018.8.22.0017
AUTOR: PATRICIA VIEIRA ALVES
Advogados do(a) AUTOR: HENRIQUE MENDONCA SATO RO9574, JEFERSON FABIANO DELFINO ROLIM - RO6593
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor do
Despacho ID 19492342.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000694-77.2018.8.22.0017
EXEQUENTE: SICREDI UNIVALES MT
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCO ANDRE HONDA FLORES
- MS0006171
EXECUTADO: SELMA DE SOUZA PIMENTA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
Certidão ID [20128902].
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro Alta Floresta D’Oeste – RO – Cep:
76954-000 – Fone: (69) 3641-2239, E-mail : afw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000535-37.2018.8.22.0017
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: ADEMIR COMITRE
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ADVOGADO: ALEANDER MARIANO SILVA SANTOS
Endereço: PRAÇA CASTELO BRANCO, CENTRO, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada para, no prazo de 15
(quinze) dias, promover o recolhimento das custas processuais do
processo em epígrafe.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
dívida ativa.
Alta Floresta D’Oeste, 30 de julho de 2018.
ZOLHA AMANCIO DE SOUZA
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000864-49.2018.8.22.0017
IMPETRANTE: ANTONIO DOMINGOS MENDES
Advogado do(a) IMPETRANTE: SIRLEY DALTO - RO0007461
IMPETRADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
DO OESTE
Advogado do(a) IMPETRADO:
INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
Certidão ID [20027577], para se manifestar em 5 dias.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000773-27.2016.8.22.0017
EXEQUENTE: BENEDITO ONOFRE GASPARIN
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO
- RO0004469
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor do
Expediente ID [19988437].
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7001904-37.2016.8.22.0017
EXEQUENTE: MARLENE DE LOURDES PEREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS OLIVEIRA SPADONI RO000607A
EXECUTADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor do
Expediente ID [19988081].
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000764-94.2018.8.22.0017
REQUERENTE: LUCINEIA SCHROEDER PRETTI
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO FUZARI BORGES RO0005091
REQUERIDO: MARCO ANTONIO PRETTI
Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
Contestação ID [20034480], para querendo impugnar no prazo
legal.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000 - F:(69) 36412239
Processo nº 7000536-22.2018.8.22.0017
AUTOR: MARIA IZABEL DE PADUA SOUZA
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Certidão
Certifico, para os devidos fins de direito, que nesta data remeti os
autos ao TRF 1ª Região, para julgamento do recurso interposto,
conforme comprovante abaixo.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001048-05.2018.8.22.0017
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
Assunto: [Processo Legislativo]
Valor inicial da Causa: R$ 1.000,00
Parte autora:
Nome: ALEXSANDRO ROCHA
Endereço: AV PARANA, 5008, SANTA FELICIDADE, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: VALVIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Endereço: RUA AFONSO PENA, 5108, REDONDO, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogados do(a) IMPETRANTE: NEIRELENE DA SILVA AZEVEDO
- RO0006119, MARCIO ANTONIO PEREIRA - RO0001615
Advogados do(a) IMPETRANTE: NEIRELENE DA SILVA AZEVEDO
- RO0006119, MARCIO ANTONIO PEREIRA - RO0001615
Parte requerida:
Nome: ROBSON UGOLINI
Endereço: AV, BAHIA, 5703, CENTRO, Alta Floresta D’Oeste - RO
- CEP: 76954-000
Advogado do(a) IMPETRADO:
Decisão
Vistos.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ALEXSANDRO
ROCHA e VALVIQUE FERREIRA DOS SANTOS, Vereadores,
demais qualificações nos autos, contra suposto ato ilegal do
Presidente da Câmara do Município de Alta Floresta do Oeste.
Em apertado resumo, aduzem os impetrantes que a autoridade
impetrada não teria observado o devido processo legislativo para
a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores realizada no
dia 23/04/2018 para o biênio 2019/2020.
Requer a concessão da liminar para a anulação do Ato n. 3, de
16/04/2018, e consequente desfazimento da eleição para a Mesa
Diretora do Poder Legislativo para o biênio 2019/2020, realizada no
dia 23/04/2018.
Simples o relato. DECIDO.
A concessão da liminar em mandado de segurança está
condicionada ao preenchimento de dois requisitos fundamentais,
os quais estão previstos no inciso III do art. 7º da Lei 12.016/2009,
conforme abaixo transcrito:
Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar
a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo
facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o
objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
Depreende-se da norma acima transcrita que são dois os requisitos
que precisam estar presentes simultaneamente: fundamento
relevante e perigo da demora.
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No presente caso, embora possa ser vista certa plausibilidade nas
alegações jurídicas narradas pelos impetrantes, é certo que não há
a demonstração da urgência que justifique a concessão da liminar.
Com efeito, basta ver que o suposto ato ilegal teria sido praticado
no dia 23/04/2018 e somente no dia 26/07/2018, isto é, passados
mais de 100 (cem) dias é que os impetrantes ajuizaram a presente
ação.
Sabe-se que a injustificada inércia da parte em recorrer à via judicial
para a tutela de seus direitos não pode servir de fundamento – e
tampouco de influência – para a caracterização da urgência.
Nota-se que inexiste qualquer justificativa da parte para a não
dedução em data anterior da presente ação.
Por outras palavras, se a parte teve condições de aguardar
por mais de 100 (cem) dias até fazer sua pretensão chegar ao
conhecimento do Judiciário, pode aguardar ainda prazo razoável
até que se faça a oitiva dos impetrados, o que faz com que seja
prestigiado o comando constitucional do art. 5º, inciso LV, segundo
o aos qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Demais disso, a posse da nova mesa diretora, conforme afirmado
pelos próprios impetrantes, está programada para ocorrer somente
em 31/12/2018, data na qual a presente ação provavelmente já
deverá ter sido julgada em seu mérito.
Não há que se falar, então, em risco de perecimento do direito no
presente caso.
Portanto, não verificado o risco indicado, INDEFIRO a liminar
pretendida, sem prejuízo de reapreciá-lo após a prestação das
informações da autoridade coatora.
Notifiquem-se as autoridades coatoras do conteúdo da petição
inicial, devendo ser encaminhadas a segunda via da inicial, com
cópias dos documentos que a acompanham, para que apresentem
as informações no prazo 10 dias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa
jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, porém sem os
documentos, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009.
Após, abra-se vista ao Ministério Público para que apresente seu
parecer no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 12 da Lei n.
12.016/2009.
Após, conclusos.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 30 de julho de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 0002183-21.2011.8.22.0017
EXEQUENTE: MINISTERIO DA FAZENDA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: JUARES BUENO FAGUNDES, RONDONORTE
MADEIRAS LTDA - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
Certidão ID [20026698].
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000473-94.2018.8.22.0017
REQUERENTE: NILZA TEREZINHA GRANELO MEDEIROS
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295
INVENTARIADO: ARLINDO MARTIN BIANCO
Advogado do(a) INVENTARIADO:
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INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) para no prazo de
deverá apresentar as primeiras declarações, contendo relação
completa e individualizada dos herdeiros, bens, dívidas, direitos e
ações (art. 620 do CPC) e as devidas certidões de dívidas Federais,
Estaduais e Municipais.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000353-56.2015.8.22.0017
EXEQUENTE: RODANTE - COMERCIO E LOCACOES LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: LILIAN MARIANE LIRA
- RO0003579, DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO RO0003831
EXECUTADO: J.D. CANAA CONSTRUCOES EIRELI - ME,
DANIEL DEINA
Advogado do(a) EXECUTADO: WESLEY BARBOSA GARCIA RO0005612
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) a promover o
regular andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena
de extinção e arquivamento (art. 485, §1º do Código de Processo
Civil).
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000763-12.2018.8.22.0017
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: GEISIELI DA SILVA ALVES
- RO9343, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO0002930,
NOEL NUNES DE ANDRADE - RO0001586
EXECUTADO: BRUNO DA SILVA CORREA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
Certidão ID [20133245], para se manifestar e requerer o que
entender de direito no prazo de 15 dias.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 0001624-59.2014.8.22.0017
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA
- RO0001096
EXECUTADO: CONSTRUTORA LARANJEIRA LTDA - ME,
EMERSON ANDRADE DE FREITAS, MATILDE PROCOPIUK DE
FREITAS
Advogado do(a) EXECUTADO: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295
Advogado do(a) EXECUTADO: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295
Advogado do(a) EXECUTADO: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) a promover o
regular andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena
de extinção e arquivamento (art. 485, §1º do Código de Processo
Civil).
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 0003492-26.2015.8.22.0021
AUTOR: THIAGO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: ROSILDA DA SILVA FERREIRA
Advogado do(a) RÉU: RODRIGO PIMENTA DE SOUZA - RO7210
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada para, no prazo de 15
(quinze) dias, promover o recolhimento das custas processuais
do processo em epígrafe. O não pagamento integral ensejará
a expedição de certidão de débito judicial para fins de protesto
extrajudicial e inscrição em dívida ativa.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000608-09.2018.8.22.0017
AUTOR: N. R. K.
Advogados do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440, IVAN DOUGLAS BAPTISTA CARDOSO
- RO7320
RÉU: F. K.
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) do inteiro teor da
impugnação à contestação com contraproposta ID [20078838].
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000703-44.2015.8.22.0017
EXEQUENTE: SICREDI UNIVALES MT
Advogados do(a) EXEQUENTE: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA
GUARIENTI - MT013701O, PEDRO FRANCISCO SOARES MT012999O
EXECUTADO: AGROPECUARIA AF LTDA, WELLYTON
KENNEDY DA COSTA, GLEYBY WAYNE COSTA PELENGRINE
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: ROBERTO ARAUJO JUNIOR RO0004084
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) para apresentar
planilha de cálculos atualizados, incluindo a multa e os honorários
da fase de cumprimento da sentença no prazo de 10 dias.
Tribunal de Justiça
Estado de Rondônia
Alta Floresta D’Oeste – Vara Única
Processo nº: 7000044-64.2017.8.22.0017
EXEQUENTE: VILMA BORBA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
SEGURO DPVAT SA
Advogado do(a) EXECUTADO: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ
CANO - MS0006611
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Alta Floresta
do Oeste - Vara Única, fica V. Sa. intimada(o) a promover o
regular andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena
de extinção e arquivamento (art. 485, §1º do Código de Processo
Civil).
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COMARCA DE ALVORADA D´OESTE

COMARCA DE BURITIS

1ª VARA CRIMINAL

1ª VARA CÍVEL

1º Cartório Criminal
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Proc.: 0000098-75.2014.8.22.0011
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado: Jhonatan Rodrigo da Silva, brasileiro, solteiro, serviços
gerais, portador do CI/RG n. 1.249.968 SSP/RO, inscrito no CPF n.
015.236.442-06, filho de Maria José Vaz, nascido aos 03.10.1993,
natural de Porto Velho/RO.
Finalidade: NOTIFICAR o condenado supra a recolher a quantia de
R$ 509,70 (quinhentos e nove reais e setenta centavos) atualizada
até esta data, a título de custas do processo em epígrafe, no prazo
(quinze) dias. O não pagamento integral ensejará a expedição
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e
inscrição na dívida ativa.
Alvorada do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
Proc.: 0002082-31.2013.8.22.0011
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Ywata da Silva Leatti, O. Miranda da Rocha Móveis,
Marcos Bianque Assumpção Santos
Advogado: Francisco Batista Pereira (RO 2284)
Finalidade: Intimar o advogado supra do inteiro teor da r. sentença
abaixo transcrita.
Sentença: O infrator O. Miranda da Rocha Móveis cumpriu
integralmente as condições estabelecidas no termo de Suspensão
Condicional do Processo, conforme se observa nos documentos
acostados nos autos.Instado, o Ministério Público manifestou-se
pela extinção do feito, ante o cumprimento integral da proposta.
Ao teor do exposto, declaro extinta a punibilidade em relação ao
acusado O. Miranda da Rocha Móveis , nos termos do art. 89, §5º,
da Lei 9.099/95, a fim de que surta seus jurídicos e legais efeitos daí
decorrentes.Procedam-se as alterações e baixas necessárias ao
caso em espécie.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumprase. No mais, retorno os autos à suspensão a fim de aguardar a
localização do réu Marcos Bianque Assumpção Santos (fl. 176) ou
o decurso do prazo prescricional em relação a ele. Após, arquivemse os autos.Alvorada do Oeste-RO, quinta-feira, 5 de julho de 2018.
Simone de Melo Juíza de Direito.
Alvorada do Oeste/RO, 30 de julho de 2018
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
Proc.: 0000558-91.2016.8.22.0011
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado: Carlos Adriano Dias Pereira, brasileiro, solteiro,
lanterneiro, inscrito no CPF n. 051.488.081-36, filho de Elci Dias
Pereira de Souza, nascido aos 20.03.1992, natural de Ji-Paraná/
RO, atualmente em lugar inserto e não sabido.
Finalidade: NOTIFICAR o condenado supra a recolher a quantia de
R$ 509,70 (quinhentos e nove reais e setenta centavos) atualizada
até esta data, a título de custas do processo em epígrafe, no prazo
(quinze) dias. O não pagamento integral ensejará a expedição
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e
inscrição na dívida ativa.
Alvorada do Oeste/RO, 30 de julho de 2018.
Geude de Oliveira Lima
Diretor de Cartório
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Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7001229-91.2018.8.22.0021
Exequente: EDNA FRANCISCO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR:
Executado: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica
de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada para PROCEDER O
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, no prazo de 15dias,
sob pena de inscrição na DAE.
Buritis, 30 de julho de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7007757-78.2017.8.22.0021
Exequente: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
Executado: ZAVAGLIA & SILVA LTDA - EPP e outros (2)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar no prazo
de 15 dias.
Buritis, 30 de julho de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 0003388-39.2012.8.22.0021
Exequente: ERLEY RIBEIRO PAIVA
Advogado do(a) AUTOR: ALBERTO BIAGGI NETTO - RO0002740
Executado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa
Advogados do(a) RÉU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA MS0005871, MICHELE LUANA SANCHES - RO0002910
IntimaçãoAnte a certidão do Oficial de Justiça, ao autor para
manifestar e requerer o que entender de direito. Prazo de 15
(quinze) dias.
Buritis, 30 de julho de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7004770-35.2018.8.22.0021
Exequente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Executado: PAULO DE ALMEIDA RODRIGUES
Advogado do(a) EXECUTADO:
IntimaçãoAnte a certidão do Oficial de Justiça, ao autor para
manifestar e requerer o que entender de direito. Prazo de 30 (trinta)
dias.
Buritis, 30 de julho de 2018
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Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 0000202-71.2013.8.22.0021
Exequente: VALTAIL JOSE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO
FERREIRA - RO0004466
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
VISTAS AO AUTOR, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 30 de julho de 2018
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO - Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo de 30 (trinta) dias
Intimação DE: BIVERLY DA CONCEICAO CIRINO, CPF
526.214.802-68, Av. tiradentes, s/n, centro, Buritis - RO - CEP:
76880-000, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.
FINALIDADE: INTIMAR a Parte Requerida acima qualificada para
APRESENTAR EVENTUAL DEFESA, NO PRAZO DE 05 (CINCO)
DIAS, NOS TERMOS DO ART. 854, § 2ºE 3º, DO NCPC, ACERCA
DO BLOQUEIO BACENJUD QUE CONVERTEU EM PENHORA O
VALOR DE R$ 50,00 (Cinquenta reais).
Processo : 7001549-15.2016.8.22.0021
Classe : [Concurso de Credores]
Parte autora : ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado : PROCURADOR MUNICIPAL
Parte requerida: BIVERLY DA CONCEICAO CIRINO e outros
Responsável pelas custas: Justiça gratuita.
DESPACHO: “Procedi a pesquisa via Bacenjud. Conforme
comprovante adiante, a diligência surtiu efeito bloqueando parte
da quantia desejada, tendo sido determinada a transferência para
conta em nome do juízo, MOTIVO PELO QUAL CONVERTO O
BLOQUEIO EM PENHORA. Tendo em vista que aexecutada
Biverly da Conceição Cirinofoi citada por edital (Id. 16006894, pág.
01), proceda-se sua intimação por edital para eventual defesa, no
prazo de 05 (cinco) dias, nostermos do art. 854, § 2º e 3º, do NCPC.
Decorrido o prazo do edital, sem manifestação,nomeio a Defensoria
Pública desta Comarca, para função de Curadora Especial (art.
72, inciso II). Dê-se vista oportunamente. Após, intime-se a parte
exequente a se manifestar em termos de prosseguimento, no prazo
razoável de 10 (dez) dias, e, não havendo concreta indicação de
bens penhoráveis, os autos aguardarão provocação em arquivo.
Buritis, 02 de maio de 2018. HEDY CARLOS SOARES Juiz de
Direito”
Buritis, 10 de julho de 2018.
HEDY CARLOS SOARES
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7002835-57.2018.8.22.0021
Exequente: IRAIDE MARIA VIEIRA SALES
Advogado do(a) DEPRECANTE: JOSE AUGUSTO FERRAZ
SELLITTO - RO6541
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) DEPRECADO:

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018
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Intimação
DESPACHO
Vistos,
Cumpra-se a carta precatória, servindo esta de mandado.
Designo audiência para inquirição das testemunhas para o dia
04/09/2018 às 12h00min.
Intimem-se.
Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a
audiência de pauta, ficando desde já autorizado a devolução da
deprecata ou encaminhá-la de forma itinerante a outra Comarca
independente de nova ordem.
Cumprido o ato, devolva-se à origem com nossas homenagens.
Expeça-se o necessário.
Testemunhas: DARCI OTIM, residente na Linha Eletrônica, Km 06,
Jaci/RO; DANIEL DOS SANTOS, residente na Linha Eletrônica,
Km 12, Jaci/RO.
Buritis, 17 de abril de 2018.
HEDY CARLOS SOARES
Juiz de Direito
Buritis, 30 de julho de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Buritis
1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7009346-08.2017.8.22.0021
Exequente: ADALTO SOUZA SANTOS
Advogado do(a) EMBARGANTE: AROLDO DE OLIVEIRA RIBEIRO
- RO9083
Executado: CASA DA LAVOURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
Advogado do(a) EMBARGADO: VANESSA DOS SANTOS LIMA RO0005329
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica
de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada para PROCEDER O
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, no prazo de 15dias,
sob pena de inscrição na DAE.
Buritis, 30 de julho de 2018

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 05 dias
Proc.: 1000210-89.2017.8.22.0021
Lauda n. 12708
Órgão emitente:
2ª Vara
Data:30 de Julho de 2018
Classe : Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Preso)
Procedimento: Processo Comum
Parte Autora: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado: Promotor
Parte Ré: Ricardo Fabiano de Lima
Advogado: Mario Lacerda Neto OAB/RO 7448, militante na
Comarca de Ariquemes/RO;
Finalidade: Intimar o advogado acima mencionado a apresentar as
razões do recurso no prazo de 08 (oito) dias.
Buritis, 30 de Julho de 2018
Adip Chaim Elias Homsi Neto
Juiz de Direito
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 05 dias
Processo/Mandado: 0003312-15.2012.822.0021/1
Classe: Ação Penal de Competência do Júri (Réu Solto)
Procedimento: Processo Comum
Parte Autora: Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:
Parte Ré: Meire Rosangela Travagini Castro, Gesulino Cear
Travagini Castro
Advogado: Marcélia Lima de Oliveira OAB/RO 2.549, Nayara
Simeas P. R. Martins OAB/RO 1.692. Militandes na Comarca de
Porto Velho/RO
Finalidade: INTIMAR a defesa da parte, acima qualificada, a se
manifestar acerca do pedido de desaforamento do julgamento de
fls. 883/895 no prazo de 05(cinco) dias.
Buritis, 30 de Julho de 2018
Adip Chaim Elias Homsi Neto
Juiz de Direito

reeducando.Aguarde-se até o preenchimento das condições para
futuro benefício penal.Intimem-se. Pratique-se o necessário.Sirva
a presente como mandado/carta/ofício.Apenado: Alexandro de
Souza Ribeiro, residente na Rua Alto Paraíso, 1503, Setor 02,
Buritis/RO.Buritis-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Adip
Chaim Elias Homsi Neto Juiz Substituto

Proc.: 0001484-02.2012.8.22.0015
Ação:Execução Provisória
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Alexandro de Souza Ribeiro
Advogado:Robson Clay Floriano Amaral (RO 6965), Sandra Mirele
Barros de Souza Amaral (RO 6642), José Martinelli (RO 585-A.)
Decisão:
DECISÃOVistos.Trata-se de procedimento de execução penal
em face de Alexandro de Souza Ribeiro, o qual cumpre pena
no regime semiaberto nesta Comarca.Às fls. 217/220 a Defesa
requereu a retirada da tornozeleira eletrônica do reeducando e
autorização para o deslocamento até a Comarca de Ji-Paraná
com a finalidade de exercer o ofício de motorista, alegando que
o instrumento de monitoramento o impede de trabalhar visto
que limita seu deslocamento constante a outras Comarcas.O
Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento.Pois bem.
Decido.Conforme o que insculpe a Lei de Execução Penal em
seu Artigo 122, III, entendo ser salutar que o reeducando participe
de atividades sociais que incentivem o convívio em sociedade, o
que, certamente, contribui com o caráter ressocializador da pena.
Reconheço, deste modo, o trabalho como atividade notadamente
benéfica para a ressocialização, posto que constitui mais um
elemento que integra o reeducando à sociedade de forma
construtiva.Por outro lado, cumpre frisar que esta Comarca não
conta com unidade prisional específica para o regime em que o
apenado se encontra. Certo é que nessa modalidade os apenados
se beneficiam com prisão domiciliar, devendo se submeter as
condições impostas em audiência sob pena de reconversão da
Pena Restritiva em Privativa de Liberdade.Assim, analisando
detidamente o pedido formulado pela Defesa verifico que carece
de razoabilidade, visto que as condições para o cumprimento
da pena pelo reeducando já foram alterados recentemente com
o objetivo de lhe proporcionar melhores condições de trabalho
(fls. 215/216).Ressalta-se ainda que a concessão da benesse
requerida pelo reeducando violaria o princípio de progressividade
dos regimes de cumprimento das penas instituídos no Art. 33, §2º
do Código Penal, visto que seria equivalente a uma progressão
antecipada da forma como é cumprido o regime aberto nesta
Comarca.Outrossim, é evidente que o cumprimento da pena
exigirá algum esforço por parte do reeducando, sendo certo que
a pena que lhe é imposta não importa em qualquer violação a
sua dignidade ou qualquer outro direito fundamental.Ante o
exposto, acolho o parecer do Ministério Público para INDEFERIR
o pedido de fls. 217/220 formulado pelo reeducando Alexandro
de Souza Ribeiro mantendo inalteradas as condições para o
cumprimento da pena estipulados na Decisão de fls. 215/216.
Quanto aos cálculos de fls. 226/227, não constato qualquer
irregularidade ou impugnação, estando as partes cientes e de
acordo, HOMOLOGO-OS.Encaminhe-se cópia dos cálculos ao

Proc.: 0001351-97.2016.8.22.0021
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Dhiones Sten Sales
Advogado:Não Informado ( xx)
Sentença:
SENTENÇAVistos.DHIONES STEN SALES, qualificado nos autos,
foi condenado como incurso no art. 211, caput do Código Penal, à
pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, substituída por
uma pena restritiva de direitos (fls. 08/13).As fichas de prestação
de serviços a comunidade e a Certidão Cartorária acostada à fl. 43
atestam que o reeducando cumpriu integralmente a pena executada
nestes autos.O Ministério Público opinou pelo reconhecimento da
extinção da pena, ante o seu total cumprimento (fls. 43-v).Diante
do exposto e à luz do que consta nos autos, JULGO EXTINTA
A PUNIBILIDADE do reeducando DHIONES STEN SALES pelo
integral cumprimento da pena.Sentença publicada e registrada
pelo sistema. Intimem-se via patrono. Antecipo o trânsito em
julgado para esta data, vez que não acarretará prejuízo às partes.
Arquivem-se.Buritis-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.Adip
Chaim Elias Homsi Neto Juiz Substituto

Proc.: 0000810-64.2016.8.22.0021
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Paulo Gabriel Pitol
Advogado:Não Informado ( xx)
Despacho:
Vistos.Ante o cumprimento da suspensão condicional do
processo (fl. 29), devolva-se a deprecata à origem com as nossas
homenagens.Pratique-se o necessário.Buritis-RO, sexta-feira, 27
de julho de 2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz Substituto

Proc.: 1001591-35.2017.8.22.0021
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado (Pronunci:Alex da Silva Lopes
Advogado:Não Informado ( xx)
Despacho:
Vistos.Para melhor readequação da pauta, redesigno o dia
30/08/2018 às 09h00min para realização da Sessão de Julgamento
designada às fls. 112/113.As demais determinações permanecem
inalteradas.Cumpra-se na forma determinada.Sirva a presente
como mandado/carta/ofício.Buritis-RO, sexta-feira, 27 de julho de
2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz Substituto
Proc.: 0007226-10.2013.8.22.0003
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Ailton Peixoto da Silva
Advogado:Não Informado ( xx)
Decisão:
DECISÃOVistos.Considerando tratar-se de motivo de saúde,
diante da regularidade da execução e ainda a apresentação
do encaminhamento médico comprovando a necessidade de
realização de exames médicos, não verifico óbice ao pedido de
fl. 225.Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e AUTORIZO
o deslocamento do reeducando Ailton Peixoto da Silva à Clínica
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Ceddi, localizada na Alameda Piquiá, nº 1839, Setor 01, Cidade e
Comarca de Ariquemes nos dias 10 e 16 de Agosto de 2018.Intimese o reeducando desta Decisão e advirta-se que deverá comparecer
em cartório no primeiro dia útil seguinte ao deslocamento munido de
comprovação de comparecimento no local indicado.Comunique-se
a central de vigilância do CRJF.Sirva a presente como mandado/
carta/ofício.Reeducando: Ailton Peixoto da Silva, residente na
Rua Vereador Jasmo, nº 2006, Setor 07, Buritis/RO.Buritis-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto
Juiz Substituto
Proc.: 0000020-12.2018.8.22.0021
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Jefferson Emídio de Oliveira
Advogado:Não Informado ( xx)
Sentença:
SENTENÇAVistos.JEFFERSON EMÍDIO DE OLIVEIRA, qualificado
nos autos, foi condenado como incurso no art. 14 da Lei 10.826/03
à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, substituída
por duas penas restritivas de direitos (07/08).Os comprovantes
de pagamentos, bem como a Certidão Cartorária à fl. 16 atestam
que o reeducando cumpriu integralmente a pena executada
nestes autos.O Ministério Público opinou pelo reconhecimento da
extinção da pena, ante o seu total cumprimento (fls. 16-v).Diante
do exposto e à luz do que consta nos autos, JULGO EXTINTA
A PUNIBILIDADE do reeducando JEFFERSON EMÍDIO DE
OLIVEIRA pelo integral cumprimento da pena.Sentença publicada
e registrada pelo sistema. Intimem-se via patrono. Antecipo o
trânsito em julgado para esta data, vez que não acarretará prejuízo
às partes. Arquivem-se.Buritis-RO, segunda-feira, 30 de julho de
2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz Substituto
Proc.: 0000653-91.2016.8.22.0021
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Fernando de Araújo Lira, Júlio Miranda de Souza,
Vicente Ferreira de Souza Lima Júnior, Cristiano Lima Soares,
José Pedro Ferreira de Castro e Lima
Advogado:Alessandro de Jesus Perassi Peres (OAB/RO 2383),
Roberto Harlei Nobre de Souza (RO 1642), Alessandro de Jesus
Perassi Peres (OAB/RO 2383)
Despacho:
Vistos.Para que não haja prejuízo dos atos praticados às fls.
444/447, redesigno o dia 28/08/2018 às 09h00min para realização
da Sessão de Julgamento pelo E. Tribunal do Júri designada às
fls. 440/442.Considerando que já expedidos os atos necessários
à intimação das partes para a data acima, apenas cientifiquem-se
os patronos e o Ministério Público desta deliberação.Pratique-se o
necessário.Buritis-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.Adip Chaim
Elias Homsi Neto Juiz Substituto
Proc.: 0000692-88.2016.8.22.0021
Ação:Carta precatória (Execuções Penais)
Autor:Ministério Público Federal
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Lucas Spack
Advogado:Não Informado ( xx)
Despacho:
Vistos.Considerando que o reeducando encontra-se preso
preventivamente nos autos 0001399-56.2016.8.22.0021, e
aguarda julgamento pelo E. Tribunal do Júri, não sendo possível o
cumprimento da pena executada na deprecata, devolva-se à origem
com as homenagens de estilo.Pratique-se o necessário.Buritis-RO,
sexta-feira, 27 de julho de 2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz
Substituto
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Proc.: 0000660-15.2018.8.22.0021
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Weverton Gonçalves da Silva
Advogado:Não Informado ( xx)
Sentença:
SENTENÇAVistos.WEVERTON
GONÇALVES
DA
SILVA,
qualificado nos autos, foi condenado como incurso no art. 129, §
9º do Código Penal c/c Art. 5º e 5º da Lei 11.340/06, à pena de 03
(três) meses de detenção em regime aberto, substituída por uma
pena restritiva de direitos (fls. 06/11).A Certidão Cartorária à fl. 16
atesta que o reeducando cumpriu integralmente a pena executada
nestes autos.O Ministério Público opinou pelo reconhecimento da
extinção da pena, ante o seu total cumprimento (fls. 16-v).Diante
do exposto e à luz do que consta nos autos, JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE do reeducando WEVERTON GONÇALVES DA
SILVA pelo integral cumprimento da pena.Sentença publicada e
registrada pelo sistema. Intimem-se via patrono. Antecipo o trânsito
em julgado para esta data, vez que não acarretará prejuízo às
partes. Arquivem-se.Buritis-RO, sexta-feira, 27 de julho de 2018.
Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz Substituto
Proc.: 0000796-12.2018.8.22.0021
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Alyson Martins de Almeida
Advogado:Não Informado ( xx)
Despacho:
Vistos.Cumpra-se a Carta Precatória servindo esta como mandado.
Após, devolva-se a origem com as nossas homenagens.Caso
certificado que o réu/testemunha encontra-se em Comarca diversa,
sendo declinado seu endereço, remeta-se a deprecata a Comarca
indicada ante o seu caráter itinerante, independente de nova
deliberação.Na hipótese de o réu/testemunha não ser encontrado
no endereço indicado na Carta Precatória, nem for possível obter
informações acerca de sua localização, devolva-se a origem.
Pratique-se o necessário.Buritis-RO, sexta-feira, 27 de julho de
2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz Substituto
Proc.: 0001902-19.2012.8.22.0021
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Condenado:Amarildo Francisco Parralego
Advogado:Não Informado ( xx)
Sentença:
SENTENÇAVistos.AMARILDO
FRANCISCO
PARRALEGO,
qualificado nos autos, foi condenado como incurso no art. 33, caput,
da lei 11.343/06 e Art. 180 caput (duas vezes), ma forma do Art. 71,
ambos do Código Penal à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicialmente fechado (fls.
07/09).As folhas de frequências acostadas aos autos, bem como
a Certidão Cartorária à fl. 142 atestam que o reeducando cumpriu
integralmente a pena executada nestes autos.O Ministério Público
opinou pelo reconhecimento da extinção da pena, ante o seu total
cumprimento (fls. 142-v).Diante do exposto e à luz do que consta
nos autos, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando
AMARILDO FRANCISCO PARRALEGO pelo integral cumprimento
da pena.Sentença publicada e registrada pelo sistema. Intimemse via patrono. Antecipo o trânsito em julgado para esta data, vez
que não acarretará prejuízo às partes. Arquivem-se.Buritis-RO,
segunda-feira, 30 de julho de 2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto
Juiz Substituto
Proc.: 0002791-02.2014.8.22.0021
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Gefferson Souza Ferreira
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Advogado:Jefferson Magno dos Santos (OAB/RO 2763)
Despacho:
Vistos.Ante a certidão de fl. 31, informando que o réu cumpriu a
suspensão condicional do processo, devolva-se a deprecata a
origem com as nossas homenagens.Proceda-se o necessário.
Buritis-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Adip Chaim Elias
Homsi Neto Juiz Substituto
Proc.: 0001816-43.2015.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Edinaldo Batista Medeiros
Advogado:Não Informado ( xx)
Sentença:
SENTENÇAVistos
etc.EDINALDO
BATISTA
MEDEIROS,
qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 306, §1º,
I do Código de Trânsito Brasileiro.O feito tramitava regularmente,
até que em 01/03/2016 foi ofertada proposta de suspensão
condicional do processo ao acusado (fls. 54), a qual foi aceita.
Na ocasião, ficou estabelecida ao acusado o perdimento do valor
pago a título de fiança, além do comparecimento bimestral em
juízo para informar e justificar suas atividades e a obrigação de
informar qualquer mudança de residência.A certidão cartorária (fls.
106) atesta o cumprimento das condições estabelecidas.Por sua
vez, o órgão ministerial pugnou pelo reconhecimento da extinção
da punibilidade do denunciado (fls. 106-v).Pois bem. Decido.Diante
do exposto e à luz do que consta nos autos, JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE do acusado EDINALDO BATISTA MEDEIROS
pelo integral cumprimento da suspensão condicional do processo.
Sentença publicada e registrada pelo sistema. Intimem-se via
patrono. Antecipo o trânsito em julgado para esta data, vez que não
acarretará prejuízo às partes. Arquivem-se.Buritis-RO, segundafeira, 30 de julho de 2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz
Substituto
Proc.: 0000798-50.2016.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Rafael do Nascimento Jacinto
Advogado:Não Informado ( xx)
Despacho:
Vistos.A análise detida do feito, notadamente da(s) defesa(s)
preliminar(es) apresentada(s) pelo(s) réu(s) Rafael do Nascimento
Jacinto, não indica tratar-se de caso de absolvição sumária, na
forma do art. 397, do Código de Processo Penal. Imprescindível,
pois, a instrução processual.Designo audiência de instrução e
julgamento para o dia 04/12/2018, às 10h00min.Determino a juntada
dos antecedentes atualizados.Depreque-se o interrogatório do réu.
Intimem-se, expedindo-se o necessário.Buritis-RO, segunda-feira,
30 de julho de 2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz Substituto
Proc.: 0000749-38.2018.8.22.0021
Ação:Inquérito Policial (Réu Preso)
Autor:Delegado de Polícia
Advogado:Delegado de Polícia ( )
Réu:Everton Rodrigo Alves Pereira
Advogado:Não Informado ( xx)
Decisão:
DECISÃOVistos.A peça acusatória, oferecida pelo Ministério
Público preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, e
não está contaminada por qualquer ocorrência que possa ensejar
rejeição, conforme disposto no art. 395 do mesmo Estatuto
Processual.O acusado está devidamente qualificado e, pelo
que se depreende dos fatos narrados pelo Ministério Público, a
conduta descrita é adequada ao tipo penal consignado, além do
que, a denúncia está acompanhada de elementos indiciários que
consubstanciam a justa causa suficiente para a ação penal e, por

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

790

ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de punibilidade.Assim,
presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da
ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos legais.
No mais, cite-se para comparecer no dia 30/08/2018 às 09h15mim,
para audiência de proposta de suspensão do processo nos termos
do art. 89 da lei 9099/95, cientificando-o que deverá comparecer
acompanhado de advogado, caso não tenha condições de
constituir, cientificá-lo que ser-lhe-á nomeado o Defensor Público
que atua nesta Vara.Caso o réu não tenha interesse na suspensão
ou não compareça na audiência acima, o processo seguirá e ele
deverá responder por escrito à acusação no prazo de 10 dias,
por meio de advogado, nos termos do art. 396 do CPP com a
redação dada pela Lei 11.719/2008. Na resposta, o(s) acusado(s)
poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendias e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação, quando necessário. O prazo de 10 dias fluirá a
partir da data da audiência.Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá
indagar o(s) acusado(s) se possui(em) advogado particular ou
quer(em) que sua(s) defesa(s) seja(m) realizada(s) pela Defensoria
Pública.Intime-se, ainda, que transcorrido o prazo assinalado sem
apresentação de resposta, fica desde já nomeado o Defensor
Público que atua neste Juízo, para oferecê-la em igual prazo.Defiro
a cota Ministerial e determino ainda a juntada de antecedentes
atualizados do denunciado.Vias desta decisão servirão como
mandado de citação e intimação do acusado, a ser cumprido no
endereço constante na denúncia.Buritis-RO, segunda-feira, 30 de
julho de 2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz Substituto
Proc.: 0000799-64.2018.8.22.0021
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público Federal
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Valmor de Siqueira, Cloves de Oliveira
Advogado:Não Informado ( xx)
Despacho:
Vistos.Cumpra-se a Carta Precatória servindo esta como mandado.
Após, devolva-se a origem com as nossas homenagens.Caso
certificado que o réu/testemunha encontra-se em Comarca diversa,
sendo declinado seu endereço, remeta-se a deprecata a Comarca
indicada ante o seu caráter itinerante, independente de nova
deliberação.Na hipótese de o réu/testemunha não ser encontrado
no endereço indicado na Carta Precatória, nem for possível obter
informações acerca de sua localização, devolva-se a origem.
Pratique-se o necessário.Buritis-RO, segunda-feira, 30 de julho de
2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz Substituto
Proc.: 0000785-80.2018.8.22.0021
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado do Mato Grosso
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Marcio Nunes de Almeida
Advogado:Não Informado ( xx)
Despacho:
Vistos etc.Designo audiência para o dia 19/09/2018, às 09h30min,
neste juízo, para oitiva da testemunha.Cumpra-se a carta
precatória. Após, devolva-se à origem com nossas homenagens.
Caso certificado que o réu/testemunha encontra-se em Comarca
diversa, sendo declinado seu endereço, remeta-se a deprecata
a Comarca indicada ante o seu caráter itinerante, independente
de novo despacho.Na hipótese de o réu/testemunha não ser
encontrado no endereço indicado na Carta Precatória, nem for
possível obter informações acerca de sua localização, devolvase a origem.SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.
Testemunha: Clarice Alves de Souza, CPF 67015620278, filha de
Neuza Antônia da Cruz de Souza e Antenor Alves de Souza, nascido
aos 12/02/1971 em Guaíra-PR, viúva, agricultora, residente à Rua
Barretos, nº 2523, Setor 03, Buritis/RO.Buritis-RO, segunda-feira,
30 de julho de 2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz Substituto

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

Proc.: 1000593-72.2014.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Nerci Costa dos Santos
Advogado:Não Informado ( xx)
Despacho:
Vistos.Abra-se vistas ao Ministério Público para manifestação.
Em seguida, voltem os autos conclusos.Proceda-se o necessário.
Buritis-RO, segunda-feira, 30 de julho de 2018.Adip Chaim Elias
Homsi Neto Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000 - Fone:( ) Processo nº: 7005430-29.2018.8.22.0021
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CARLOS PEREIRA DE MELO
Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEY GONCALVES CORREIA
- RO0002361
EXECUTADO: CLERO BATISTA DE ARAUJO e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DespachoVistos,
Recebo a inicial.
Defiro, excepcionalmente, o recolhimento das custas ao final pelos
vencidos.
Citem-se os executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar
a entrega do imóvel localizado na Linha 03 Castanheira, Km 2,5,
medindo 02 (dois) alqueires, no Município de Buritis/RO, sob
pena de multa diária, que desde já fixo no importe de R$500,00
(quinhentos reais), conforme art. 806, §1º do CPC.
Conste no mandado que não satisfazendo a obrigação no prazo
designado, esta decisão servirá de ordem para imissão na posse
, pois trata-se de bem imóvel, o qual deverá ser cumprido de
imediato (art. 806, §2º do CPC).
Se os executados entregarem a coisa, lavre-se termo, bem como
considero satisfeita a obrigação (Art. 807, do CPC).
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, 30 de julho de 2018.
ADIP CHAIM ELIAS HOMSI NETO
Juiz Substituto
Exequente: CARLOS PEREIRA DE MELO
Endereço: Linha 01, Lote01, marco de Alumínio, s/n, Zona Rural,
Buritis - RO - CEP: 76880-000
Executado: CLERO BATISTA DE ARAUJO
Endereço: Linha 3 Castanheira, Km dois e meio, s/n, Zona Rural,
Buritis - RO - CEP: 76880-000
Executado: MARIA DO CARMO DE PINHO ARAUJO
Endereço: Linha 03 Castanheira, Km dois e meio, s/n, Zona Rural,
Buritis - RO - CEP: 76880-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000 - Fone:( ) Processo nº: 7005435-51.2018.8.22.0021
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EDUARDO DOUGLAS DA SILVA MOTTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO DOUGLAS DA SILVA
MOTTA - RO0007944
EXECUTADO: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO
ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Despacho
Vistos,
Trata-se de cumprimento de sentença onde o Estado de Rondônia
foi condenado na obrigação de pagar à parte autora.
Cite-se o executado para impugnar a execução, caso queira, no
prazo de 30 (trinta) dias, consoante ao art. 535, caput, do Código
de Processo Civil.
Em caso de impugnação, intime-se a parte exequente para se
manifestar no prazo de 10 (dez) dias e, após, venham os autos
conclusos para decisão.
Sem prejuízo, caso não conste nos autos as informações bancárias
da exequente, intime-se esta, para providenciar a documentação
necessária para a expedição do RPV, sob pena de arquivamento
dos autos.
Após, requisite-se o pagamento por meio de RPV, conforme dados
bancários indicados nos autos, fixando-se o prazo para pagamento
em dois meses contados da data da entrega da requisição, nos
termos do art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil, sob pena
de sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão,
conforme artigo 13, inciso I da Lei n. 12.153/09.
Comprovado o recebimento da Requisição de Pequeno Valor,
deve a parte autora manifestar-se no caso de descumprimento
requerendo o que entender de direito.
Expeça-se o necessário.
VIAS DESTE SERVEM COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, 30 de julho de 2018.
ADIP CHAIM ELIAS HOMSI NETO
Juiz Substituto
Nome: EDUARDO DOUGLAS DA SILVA MOTTA
Endereço: CHUPINGUAIA, 2518, SETOR 04, Buritis - RO - CEP:
76880-000
Nome: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO
DE RONDONIA
Endereço: desconhecido
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000 - Fone:( ) Processo nº: 7005338-51.2018.8.22.0021
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: TANIA SOFILIA FERREIRA SIQUEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: HELBA GONCALVES BIAGGI RO9295, ALBERTO BIAGGI NETTO - RO0002740
EXECUTADO: JOSE PEREIRA DE SIQUEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DespachoVistos,
Antes de expedir novo Alvará Judicial, intime-se a administradora
do Consórcio Nacional Honda Ltda, CNPJ n. 45.441.789/0001-54,
estabelecido na Avenida Senador Roberto Simonsen, n. 304, Bairro
Santo Antônio, cidade de São Caetano do Sul, Estado de São
Paulo, CEP 09.530-401, para informar o valor a ser recebido pelos
herdeiros, referente ao contrato de adesão grupo de consórcio
462324, cota 20719/338-17, em nome do falecido José Pereira de
Siqueira, bem como informar porque não foi dado cumprimento ao
alvará judicial de n. 0147/2016 (Id. 20015917 – fls. 68), expedido
em 20/06/2016, no prazo de 15 dias.
Após, retornem os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, 30 de julho de 2018.
ADIP CHAIM ELIAS HOMSI NETO
Juiz Substituto
Exequente: TANIA SOFILIA FERREIRA SIQUEIRA
Endereço: Rua Corumbiara, 1864, Setor 03, Buritis - RO - CEP:
76880-000
Exequente: JOSE PEREIRA DE SIQUEIRA
Endereço: desconhecido
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Buritis - 2ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000 - Fone:( ) Processo nº: 7005437-21.2018.8.22.0021
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: PAULO SERGIO DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: CELSO DOS SANTOS - RO0001092,
IASMINI SCALDELAI DAMBROS - RO7905
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c restituição de quantia
paga ou indenização por danos materiais.
Exaure-se dos autos, que a parte autora postulou pela gratuidade
da justiça.
No entanto, em razão do elevado valor da demanda e elevado
valor pago em cada parcela, indefiro o pedido de gratuidade, pois
entendo que a alegação de insuficiência de recursos não coaduna
com os documentos acostados aos autos.
Em análise mais apurada dos autos, verifico que o Atestado de
Viabilidade Técnica e alguns documentos anexados, constam como
solicitante PAULO SÉRGIO DOS SANTOS E OUTROS, sendo
que no documento de id. 20109267 constam como autorizados as
pessoas de Edmilson Alves Pereira, Paulo Sérgio dos Santos e
Vivaldo Vailant.
Assim, a fim de evitar possível ajuizamento de ações separadas,
para cada solicitante de AVT, utilizando-se do mesmo projeto
técnico, determino seja intimada a parte autora para incluir no
polo ativo da ação todos os proprietários da subestação, já que na
petição inicial consta apenas Paulo Sérgio dos Santos.
Emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, prestando
esclarecimentos ou retificando o polo ativo da demanda, bem como
comprovando o recolhimento das custas processuais, sob pena de
indeferimento (art. art. 321, parágrafo único, do CPC).
Intimem-se por meio do procurador constituído.
Expeça-se o necessário.
VIAS DESTE SERVEM COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA.
Buritis, 30 de julho de 2018.
ADIP CHAIM ELIAS HOMSI NETO
Juiz Substituto
Nome: PAULO SERGIO DOS SANTOS
Endereço: Linha 01, Lote 28-A, Gleba Bom Futuro, Km 10, Buritis
- RO - CEP: 76880-000
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063

COMARCA DE COSTA MARQUES
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
( e-mail: cmr1criminal@tjro.jus.br )
Juíza de Direito: Maxulene de Sousa Freitas
Proc.: 0000094-52.2016.8.22.0016
Ação: Ação Penal de Competência do Júri (Réu Solto)
Autor: Ministério Público Estadual
Denunciado: Elifran Medeiros Costa, brasileiro, solteiro, nascido
aos 28/09/1994, natural de Cacoal/RO, filho de Adeilson Marcelino
da Costa e Elisabeth Medeiros de Siqueira Costa.
Advogado: Sidnei Sotele (OAB/RO 4192.), Ozana Sotelle de Souza
(OAB/RO 6885)
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FINALIDADE: Intimar os advogados acima mencionados da Sessão
do Tribunal do Júri que realizar-se-à no dia 19/09/2018 às 08h00min
na sede do forúm da Comarca de Costa Marques/RO, conforme
passo a transcrever a r. Decisão: DECISÃO Analisado o feito,
tem-se que este se pronto para ser submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri popular. Assim, designo sessão de júri para o dia
19/09/2018, às 8 horas. Quanto as provas a serem apresentadas
em sessão de julgamento, o Ministério Público requereu a intimação
das testemunhas arroladas às fls. 198; renovação dos antecedentes
criminais do réu e da vítima; a apresentação em plenário de artefatos
e, a utilização de todos os meios e recursos audiovisuais, armas e
instrumentos e instrumentos utilizados no suposto crime, conforme
previsão legal. A defesa requereu a oitiva das testemunhas já
arorladas nos autos e a inclusão da testemunha Bruno Gustavo
Medeiros de Siqueira. Defiro os pedidos acima descritos, devendo
a escrivania providenciar o que lhe couber e, às partes, compete
advertir que os elementos e objetos acima elencados que desejam
utilizar no momento do julgamento, deverão ser apresentados
no prazo legal, bem como observando o disposto no artigo 479,
caput e parágrafo único, do CPP. Cumpre registrar que este juízo
providenciará os quipamentos necessários e que estiverem à
disposição do juízo, no entanto, caso haja interesse das partes na
utilização de outros equipamentos para apresentação audiovisual ou
de projeção de documentos em plenário, deverá este providenciá-lo,
desde que atendendo ao dispositivo acima lançado, providenciar o
suporte necessário. Dê-se ciência ao Ministério Público e intime-se
a defesa, e caso, haja juntada de documentos ou objetos no prazo
legal, submeta-os ao conhecimento da parte contrária em razão do
princípio do contraditório e ampla defesa. Intimem-se as partes e as
testemunhas arroladas pelos meios necessários e requisite-se o réu.
Costa Marques-RO, sexta-feira, 13 de julho de 2018. Maxulene de
Sousa Freitas Juíza de Direito
Proc.: 0000257-32.2016.8.22.0016
Ação: Execução da Pena
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Francisco Alvarez Gomes
Advogado:Defensoria Pública do Estado
FINALIDADE: Intimar o réu e a Defensoria Pública do Estado de
Rondônia para ciência da r. Sentença que decretou EXTINTA A
PUNIBILIDADE do réu acima mencionado, conforme adiante passo
a transcrever: SENTENÇA Fracisco Alvarez Gomes foi condenado
a pena de reclusão, não foi beneficiado pela Suspensão Condicional
da Pena, e já cumpriu mais de 1/4 (um quarto) da pena imposta,
fazendo jus a concessão do benefício do indulto previsto pelo
Decreto Presidencial nº 9.246 de 21 de dezembro de 2017. O
Ministério Público opinou pela concessão do indulto ao reeducando,
aduzindo que preenche os requisitos objetivos e subjetivos do
Decreto, fl. 188.É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1º, do Decreto
n. 9.246 de 21 de dezembro de 2017: Art. 1º O indulto natalino
coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que,
até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido: IV - um quarto da
pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese
prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006,
quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos; No
caso em tela, verifica-se que os requisitos objetivos do art. 1º, foram
preenchidos, vez que já cumpriu mais de 1/4 da pena, conforme
cálculo acostado à fl. 138. De igual modo, o reeducando preenche
os requisitos subjetivos elencado no art. 4º e 5º, do já citado Decreto,
uma vez que não há registros de ter cometido falta grave durante
o período exigido (últimos 12 meses), ou de descumprimento de
livramento condicional e os requisitos do art. 3º, uma vez que não
cometeu qualquer crime de natureza hedionda ou equiparado.
Posto isso, concedo a FRANCISCO ALVAREZ GOMES o benefício
do INDULTO previsto no Decreto n. 9.246, e, em consequência,
EXTINGO A PUNIBILIDADE, nos termos do art. 107, inciso II, do
Código Penal cumulado com art. 66, inciso II, da LEP. Após o trânsito
em julgado, proceda-se as comunicações de estilo e arquive-se a
presente execução. Sentença publicada e registrada pelo sistema
processual de informática SAP. Costa Marques-RO, sexta-feira, 13
de julho de 2018. Maxulene de Sousa Freitas Juíza de Direito
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Proc.: 0000041-71.2016.8.22.0016
Ação: Execução da Pena
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Gleison Correia dos Santos
Advogado:Defensoria Pública do Estado
FINALIDADE: Intimar o réu e a Defensoria Pública do Estado de
Rondônia para ciência da r. Sentença que decretou EXTINTA A
PUNIBILIDADE do réu acima mencionado, conforme adiante
passo a transcrever: SENTENÇA Gleison Correira dos Santos foi
condenado a pena de reclusão, não foi beneficiado pela Suspensão
Condicional da Pena, e já cumpriu mais de 1/4 (um quarto) da
pena imposta, fazendo jus a concessão do benefício do indulto
previsto pelo Decreto Presidencial nº 9.246 de 21 de dezembro
de 2017. O Ministério Público opinou pela concessão do indulto
ao reeducando, aduzindo que preenche os requisitos objetivos e
subjetivos do Decreto, fl. 127. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art.
1º, do Decreto n. 9.246 de 21 de dezembro de 2017 : Art. 1º O
indulto natalino coletivo será concedido às pessoas, nacionais e
estrangeiras que até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:IV
- um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres,
na hipótese prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343, de 23 de
agosto de 2006, quando a pena privativa de liberdade não for
superior a oito anos; No caso em tela, verifica-se que os requisitos
objetivos do art. 1º, foram preenchidos, vez que já cumpriu mais de
1/4 da pena, conforme cálculo acostado à fl. 108. De igual modo, o
reeducando preenche os requisitos subjetivos elencado no art. 5º,
do já citado Decreto, uma vez que não há registros de ter cometido
falta grave durante o período exigido (últimos 12 meses), ou de
descumprimento de livramento condicional e os requisitos do art.
3º, uma vez que não cometeu qualquer crime de natureza hedionda
ou equiparado. Posto isso, concedo a GLEISON CORREIA DOS
SANTOS o benefício do INDULTO previsto no Decreto n. 9.246,
e, em consequência, EXTINGO A PUNIBILIDADE, nos termos do
art. 107, inciso II, do Código Penal cumulado com art. 66, inciso II,
da LEP. Após o trânsito em julgado, proceda-se as comunicações
de estilo e arquive-se a presente execução. Sentença publicada
e registrada pelo sistema processual de informática SAP. Costa
Marques-RO, sexta-feira, 13 de julho de 2018. Maxulene de Sousa
Freitas Juíza de Direito
Proc.: 0025711-97.2005.8.22.0016
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público Estadual
Condenado: Napoleão Flores Sevilla
Advogado:Defensoria Pública Estadual
Parte retirada do po: Lucia Armaquio Ribeiro
Advogado: Advogado não informado ( 0000000000000)
Extinta a Punibilida: Rosimeire Santos Tobias, Eduardo Chaves
Lopes
Advogado: Marcia Rejane Souza Silva (OAB/RO 1720), Everardo
Luz de Magalhães (OAB/RO 339-A)
FINALIDADE: Intimar o réu e a Defensoria Pública do Estado de
Rondônia para ciência da r. Sentença que decretou EXTINTA A
PUNIBILIDADE do réu acima mencionado conforme adiante passo
a transcrever: Napoleão Flores Sevilla foi condenado a pena de 02
anos e 02 meses de reclusão pela prática do crime disposto no art.
180, caput, do CP. A sentença transitou em julgado em 15/09/2007
e até a presente data não foi dado início ao cumprimento da
pena diante da ausência de informação quanto a localização
do condenado. O Ministério Público requereu a extinção da
punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória - fls.
279. Analisado. Decido. Conforme o disposto no art. 113 do CP,
a prescrição é regulada pelo tempo de pena que resta a cumprir,
quando o condenado evadir-se, sendo este o termo inicial de
contagem, senão vejamos: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA
DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO.
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL,
EM CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE. ROUBO
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QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
INOCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL INICIADO NA DATA
DA FUGA E CALCULADO PELO RESTANTE DA PENA A SER
CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE,
EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O
Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes pronunciamentos,
aponta para uma retomada do curso regular do processo penal,
ao inadmitir o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário.
Precedentes: HC 109.956/PR, 1.ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe de 11/09/2012; HC 104.045/RJ, 1.ª Turma, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 06/09/2012; HC 108.181/RS, 1.ª Turma, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe de 06/09/2012. Decisões monocráticas dos
ministros Luiz Fux e Dias Tóffoli, respectivamente, nos autos do
HC 114.550/AC (DJe de 27/08/2012) e HC 114.924/RJ (DJe de
27/08/2012). 2. Sem embargo, mostra-se precisa a ponderação
lançada pelo Ministro Marco Aurélio, no sentido de que, “no
tocante a habeas já formalizado sob a óptica da substituição do
recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante
a possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de
ofício.” 3. A prescrição da pretensão executória começa a correr
da data da fuga do condenado, quando em cumprimento de pena.
E, nos termos do art. 113 do Código Penal, a causa extintiva de
punibilidade é regulada pelo tempo restante da sanção penal a
ser cumprida. 4. Considerando que restavam mais de 04 anos de
pena corporal a ser cumprida na data da evasão, ocorrida em 13 de
novembro de 2001, não transcorreu o lapso temporal exigido, que
é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código
Penal, até a presente data. 5. Ausência de ilegalidade flagrante
que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício.
6. Habeas corpus não conhecido. (HC 222.485/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe
01/07/2013) Na forma do art. 109 do CP, inciso IV, a prescrição
executória é de 08 anos se o máximo da pena é superior a dois
anos e não excede a quatro. Logo, considerando que a pena a ser
cumprida é de 02 anos e 02 meses e desde o trânsito em julgado
até a presente data passaram-se mais de 10 anos, decorreu o
lapso temporal prescricional. Posto isso, decreto a prescrição da
pretensão executória e extingo a punibilidade de NAPOLEÃO
FLORES SEVILLA, nos termos do art. 109, inciso IV, c/c art. 113,
ambos do Código Penal. Havendo mandado de prisão em aberto,
recolha-se. Expeça-se o necessário e dê-se ciência ao Ministério
Público, posteriormente, nada mais havendo, arquivem-se. Costa
Marques-RO, quinta-feira, 12 de julho de 2018. Maxulene de
Sousa Freitas Juíza de Direito
Proc.: 0000264-29.2013.8.22.0016
Ação: Execução da Pena
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Edione Raasch
FINALIDADE: Intimar o réu acima mencionado para ciência da
r. Sentença que decretou EXTINTA A PUNIBILIDADE conforme
adiante passo a transcrever: SENTENÇA O Ministério Público do
Estado de Rondônia ofereceu denuncia em face de Edione Raasch,
qualificado nos autos, imputado-lhe a conduta delituosa prevista
no art. 311, caput, da Lei 9.503/97. O réu foi condenado a pena
de 06 meses de detenção e conforme documentos juntados aos
autos, restou comprovado que o réu cumpriu integralmente a pena
imposta - fls. 215/216. O Ministério Público requereu a extinção
da punibilidade em razão do cumprimento da pena - fls. 217. É
o relatório. Decido. Considerando que a pena foi integralmente
cumprida, nada se opõe ao arquivamento e extinção desta ação.
Ante o exposto, EXTINGO A PUNIBILIDADE DE EDIONE RAASCH
e determino o arquivamento dos presentes autos, observando-se as
formalidades legais pertinentes. P.R.I. Após, nada mais havendo,
arquivem-se. Costa Marques-RO, sexta-feira, 13 de julho de 2018.
Maxulene de Sousa Freitas Juíza de Direito
Adriane Gallo
Diretora de Cartório
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
1ª Vara Cível (Juizado Esp. Cível)
( e-mail: cmr1civel@tjro.jus.br )
Juiz de Direito: Fábio Batista da Silva
Proc.: 1000182-78.2013.8.22.0016
Ação:Procedimento do Juizado Especial Cível
Promovente: Novafarma Dragraria e Perfumaria Ltda
Promovido: Elizângela da Silva Machado
SENTENÇA
Considerando a satisfação da obrigação, julgo extinto por sentença
o feito, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo
Civil. Libere-se eventuais constrições.
P. R. I. Após, arquivem-se. Costa Marques, em 18 de Julho de 2018
Maxulene de Sousa Freitas Juíza de Direito
Proc.: 1000240-47.2014.8.22.0016
Ação:Procedimento do Juizado Especial Cível
Promovente(s): Joana Carolina Miranda da Fonseca & Cia Ltda
Promovido(s): Elizângela da Silva Machado
SENTENÇA
Considerando a satisfação da obrigação, julgo extinto por sentença
o feito, nos
termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Libere-se
eventuais constrições. P. R. I. Após, arquivem-se. Costa Marques,
em 18 de Julho de 2018
Maxulene de Sousa Freitas Juíza de Direito
Odair Paulo Fernandes
Diretor de Cartório

1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 0015295-70.2005.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
EXECUTADO: CICERO GONCALVES GUEDES, JOSE
EURIPEDES CLEMENTE, ATLANTIDA MADEIRAS LTDA,
BASILIO POORIS ROMERO
Advogados do(a) EXECUTADO: PAOLA FERREIRA DA SILVA
LONGHI - RO0005710, SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR RO0001372
DESPACHO
Irresignada, a parte Exequente pugnou pela reconsideração por
este Juízo da decisão de id n. 18415582.
Em que pese a argumentação da Exequente, mantenho a decisão
referida em seu inteiro teor.
Por fim, remeta-se os autos ao arquivo provisório a fim de aguardar
a decisão do Agravo de Instrumento n. 0032190-55.2017.4.01.000.
Pratique-se o necessário.
Costa Marques/RO, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 0001349-84.2012.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AELIO SOUZA DIAS Advogado do(a) EXEQUENTE:
AKIN ALVES COMIN - MT16173/O
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EXECUTADO: MARCIO JOSE MAXIMO Advogado do(a)
EXECUTADO: DENIO GUILHERME MACHADO COSTA - RO1797
DESPACHO
Vistos.
Considerando a tentativa frustrada de localizar o Executado Márcio
José Máximo para fins de notificação para recolhimento das custas
processuais, DETERMINO a citação editalícia.
Decorrido o prazo “in albis” sem que o Executado tenha recolhido
as custas processuais, as quais fora condenado a pagar, procedase a escrivania com a inscrição em dívida ativa do Estado.
Nada mais pendente, arquivem-se os autos.
Costa Marques/RO, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 0001669-03.2013.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA Advogado
do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
MADEZON LTDA Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Em atendimento do pleito da parte autora este juízo realizou
pesquisas via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, no
entanto, as pesquisas retornaram negativas (documentos em
anexo).
Quanto ao pedido formulado para inclusão do nome do executado
no cadastro de inadimplentes, DEFIRO-O e determino a expedição
de certidão de crédito em favor da parte exequente, entregando-a
mediante recibo e certidão para fins de inscrição do nome da parte
Executada nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA,
etc), devendo a efetivação da inscrição ser promovida pelo próprio
interessado.
Nesse sentido:
AÇÃO ORDINÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO NO
SERASA. LEGALIDADE. Admissível, consoante estabelece o artigo
198, § 3º inciso II do Código Tributário Nacional na redação dada pela
Lei Complementar nº 104/2001, a inscrição de devedores perante
o Fisco em órgãos de proteção ao crédito. Informação, demais,
pública e disponível tanto à Administração quanto aos setores
comerciais e consumidores em geral. Recurso desprovido. (TJ-SP
- Agravo de Instrumento : AI 20074729620158260000 SP 200747296.2015.8.26.0000). APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO SERASA - EXISTÊNCIA DE
EXECUÇÃO FISCAL - ATIVIDADE REGULAR. - A indicação da
existência de execução fiscal em nome da empresa pode ser feita
pelo SERASA, por não ser fato inverídico. - Nos termos do art. 198,
§ 3º, do Código Tributário Nacional, não é vedada a divulgação de
informações relativas a inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública.
- Inexiste, portanto, qualquer óbice para a divulgação dos débitos
tributários, e conseqüentemente das execuções fiscais ajuizadas,
pelos órgãos que administram o cadastro de inadimplentes. - Não
havendo que se falar em ato ilícito cometido pelo apelante, mas, na
verdade, atividade regular do Serasa, não se vislumbra a ocorrência
de dano moral indenizável na hipótese dos autos. (TJ-MG - Apelação
Cível : AC 10301110084466002 MG).
Assim, intime-se a exequente para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão do
feito, nos termos do artigo 40, caput, da Lei n.º 6.830/80.
Intime-se. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE
INTIMAÇÃO.
Expeça-se o necessário.
Costa Marques, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 0001623-14.2013.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA Advogado
do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: SILAS BENICIO SARAIVA DE FREITAS Advogado
do(a) EXECUTADO: ANDRE MESSIAS DE SOUZA BARBOSA RO2260
DESPACHO
Designe hasta pública para venda judicial do bem constrito nos
autos, motivo pelo qual nomeio a Leiloeira VERA LÚCIA AGUIAR
DE SOUZA, indicada pela parte Exequente.
Fixo o valor da comissão em 10% do valor da arrematação, devida
pelo arrematante. A comissão será devida no percentual de 2%
para hipótese de adimplemento da dívida diretamente pelo devedor
após o leilão, neste caso ficando a cargo do credor, que poderá
exigi-la da devedora.
Nos termos do artigo 891, considera-se preço vil o inferior a 50%
(cinquenta por cento) do valor da avaliação.
Intime-se a leiloeira para as providências do seu ofício.
Em caso positivo da venda do bem constrito, expeça-se a carta de
arrematação ou ordem de entrega do bem, nos termos do art. 901
do CPC.
Por fim, caso a venda judicial seja infrutífera ou não havendo
licitante, nem querendo o credor a adjudicação do bem, não
indicados quaisquer bens pela parte devedora, e caso todas as
demais diligências restem infrutíferas, intime-se o exequente para
requerer o que for pertinente, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Costa Marques - Vara Única, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7001600-41.2016.8.22.0016
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOAO AGRIPINO RAMOS Advogado do(a) AUTOR:
JAIRO REGES DE ALMEIDA - RO7882
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita,
os honorários periciais deverão ser suportado pelo Estado de
Rondônia/União, com fulcro no art. 98, inc. V do NCPC.
Assim, providencie o necessário para o devido pagamento dos
peritos.
Expeça-se o necessário.
Costa Marques - Vara Única, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7000815-16.2015.8.22.0016
Classe: INCIDENTE DE FALSIDADE (232)
AUTOR: ALDICELIA ANDRADE DA SILVA, IRENE ANDRADE
DA SILVA PEREIRA, CLEBESON ANDRADE SANTOS, ALEX
ANDRADE BASILIO, ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA, ALTAIR
ANDRADE DA SILVA Advogado do(a) AUTOR:
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Advogados do(a) AUTOR: MATHEUS DUQUES DA SILVA RO0006318, VANDERLEI KLOOS - RO6027
RÉU: CARMEM DE ALMEIDA MATOS, MARCOS ANTONIO
RODRIGUES, ALICE LEMES DE SOUZA, IVAN LEMES
ANDRADE, MARIA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE JOSE,
LUCIA ANDRADE DA SILVA GOUVEIA, DJALMA TEIXEIRA
GOUVEIA, ALZIRA FOSTER, ADILSON ANDRADE DA SILVA,
ANA CRISTINA DO NASCIMENTO DA SILVA, NILSO ANDRADE
DA SILVA Advogado do(a) RÉU: RUY CARLOS FREIRE FILHO RO0001012
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) RÉU: JAQUELINE VIEIRA CARDOSO RO0005455
DESPACHO
Deferido concernente à diligência executiva junto ao sistema
INFOJUD, esta restou positiva, conforme espelho em anexo.
Assim, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco)
dias apresentar o comprovante de pagamento das custas para
distribuição da Carta Precatória na central de mandado da Comarca
de Campo Novo do Parecis/MT, de acordo com o provimento N°
007/2016 CG da Justiça do Estado de Rondônia.
Cumpra-se.
Costa Marques/RO, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7001309-41.2016.8.22.0016
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FERNANDO ROCA SAUCEDO Advogados do(a) AUTOR:
NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - RO0003765, CARLOS
ALBERTO VIEIRA DA ROCHA - RO0004741
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intime-se a Assistente Social que elaborou o Laudo Socioeconômico
para, no prazo de 10 (dez) dias informar o CPF da sra. Rosana
Cuellar Duran, nora do Autor, visto que a Autarquia Ré requereu a
complementação do Laudo Social.
Ademais, preste melhores esclarecimentos acerca do endereço
descrito no Laudo Social, visto que as pesquisas apresentadas
pela Ré demonstram endereço diverso. id n. 18332975
Pratique-se o necessário.
CÓPIA DO DESPACHO SERVE COMO MANDADO
Costa Marques/RO, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7000215-24.2017.8.22.0016
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SENDY FERREIRA FRANKE Advogado do(a) AUTOR:
PAMELA CRISTINA DOS SANTOS NEVES - RO0007531
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Ante a inércia da Patrona da causa, intime-se a parte Autora
pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias informar acerca
da sua ausência na perícia judicial agenda para o dia 03/03/2017
e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do
processo, nos moldes do art. 485, §1º, inciso III, do CPC.
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Pratique-se o necessário.
CÓPIA DESTE DESPACHO SERVE COMO MANDADO
Requerente: Sendy Ferreira Frank
Endereço: Av. Pedras Negras, n. 1062, Costa Marques/RO, CEP
76937-000.
Costa Marques/RO, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7000931-85.2016.8.22.0016
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S.A. Advogados do(a)
REQUERENTE: CELSO MARCON - RO0003700, PATRICIA
PONTAROLI JANSEN - PR33825, GILBERTO BORGES DA SILVA
- PR58647, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - RO0004778,
FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - PR0024102, PIO
CARLOS FREIRIA JUNIOR - PR0050945, PAULO HENRIQUE
FERREIRA - PE000894B, JOSE SANDRO DA COSTA RJ0143695, RICARDO ALEXANDRE PERESI - SP0235156,
ARIADNE NARDO RAMOS - PR56791, VERIDIANA PRUDENCIO
RAFAEL - PA18694-A, FERNANDA BUSKO VALIM - PR47841,
VIRGINIA NEUSA COSTA MAZZUCCO - PR43943, LEILLA
CRISTINA VICENTE LOPES - PR52131, ALAN FERREIRA DE
SOUZA - CE0021801
REQUERIDO: LUCINO COELHO RODRIGUES Advogados do(a)
REQUERIDO: JOSE NEVES BANDEIRA - RO0000182, PAMELA
CRISTINA DOS SANTOS NEVES - RO0007531
DESPACHO
Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de Liminar
promovido por Banco ItauCard S.A. em face do Luciano Coelho
Rodrigues.
De antemão, a exclusão dos causídicos indicados pela parte
Requerente, foi prontamente atendido (id n. 19843092).
Pois bem.
As partes apresentaram cálculos diversos, o que ensejou a
decisão de id n. 19030237, a qual limitou os pontos controvertidos
e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para
confecção dos cálculos.
O Contador Judicial dirimiu a controvérsia por meio dos cálculos
apresentados na id n. 19255408, apontando o valor a ser restituído
ao Requerido.
Intimados, O Requerido concordou com os cálculos (id n.
19648256), por sua vez o Requerente impugnou os cálculos do
Contador Judicial (id n. 19843092).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Ante a apresentação do cálculo pelo Contador do juízo, REJEITO em
sua totalidade os cálculos apresentados pelas partes (Requerente
e Requerido) e HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo Contador
Judicial desta Comarca.
Intime-se o Requerente por meio de seu Patrono, Dra. Cristiane
Bellinati Garcia Lopes, OAB/RO 4778A, para no prazo de 10 (dez)
dias comprovar o depósito judicial, sob pena de execução forçada.
Cumpra-se.
Pratique-se o necessário.
Costa Marques/RO, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7000347-47.2018.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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EXEQUENTE: PAULO DE SOUZA GOES Advogado do(a)
EXEQUENTE: ANTONIO RAMON VIANA COUTINHO RO0003518
EXECUTADO: ELIANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Em uma breve análise aos autos, verifica-se a existência de
controvérsia nos valores a serem pagos pela Executada.
Sendo assim, remeta-se os autos à Contadoria Judicial para
elaboração dos cálculos.
Em seguida, intimem-se ambas as partes para, querendo,
manifestaram-se sobre o cálculo, no prazo sucessivo de 10 (dez)
dias, sob pena de preclusão.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Costa Marques/RO, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 0001377-81.2014.8.22.0016
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: C. D. N. S. Advogado do(a) REQUERENTE:
RONAN ALMEIDA DE ARAUJO - RO0002523
INVENTARIADO: M. J. Advogado do(a) INVENTARIADO: RONAN
ALMEIDA DE ARAUJO - RO0002523
DESPACHO
A decisão de id n. 17717978, saneou o feito, por conseguinte o sr.
Oficial de Justiça adjudicou o único bem inventariado, conforme
Auto de Adjudicação colacionado ao id n. 17874785.
Assim, por ser o herdeiro menor de idade, dê-se vistas ao Ministério
Público para parecer.
Remeta-se os autos, nos moldes do art. 183, §1º, do CPC.
Pratique-se o necessário.
Costa Marques/RO, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7000390-18.2017.8.22.0016
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: M. A. N. BORGES - EPP Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Em atendimento ao pleito da parte autora este juízo realizou
pesquisa via sistema INFOJUD, restando infrutífera, conforme
documento em anexo.
Desta forma, intime-se a parte exequente para que, no prazo de
05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de
suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do CPC.
Intime-se. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE
INTIMAÇÃO.
Expeça-se o necessário.
Costa Marques, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000214-73.2016.8.22.0016
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
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REQUERENTE: MANOEL DE ARAUJO SILVA Advogado do(a)
REQUERENTE: GILSON VIEIRA LIMA - RO0004216
REQUERIDO: WELITON CARDOSO DO NASCIMENTO,
EDMILSON LANTERNEIRO, JOEL DE TAL Advogado do(a)
REQUERIDO: JOSE MARCUS CORBETT LUCHESI - RO1852
Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE MARCUS CORBETT
LUCHESI - RO1852
Despacho
Considerando o teor do OFÍCIO/INCRA/UA-JOP/N°0245/2017
encartado ao ID n° 12664269, bem como o documento colacionado
ao ID n° 19835909, OFICIE-SE a União, através da AdvocaciaGeral da União (Procuradoria-Geral da União), a fim de esclarecer
a existência de marcos separando as propriedades, bem como se
há existência ou previsão de abertura de estrada na área em litígio.
Instrua-o com cópia dos documentos colacionados ao ID n°
12664269 e ID n° 19835909.
Expeça-se o necessário. Para tanto, serve o presente como ofício.
Cumpra-se.
Costa Marques - Vara Única, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000424-56.2018.8.22.0016
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: WELLISON DIEGO CARDOSO BRESCIANI Advogado
do(a) AUTOR: NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - RO0003765
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Vistos em saneador.
Não há preliminares a serem apreciadas. As partes são legítimas,
e estão adequadamente representadas nos autos, inexistindo, por
ora, outras questões processuais a serem abordadas.
Fixo os seguintes pontos controvertidos da demanda: a) há
incapacidade da parte autora em exercer atividade laboral que lhe
garanta a subsistência? b) a eventual invalidez da parte requerente
é permanente ou temporária? c) a eventual incapacidade a
impossibilita de exercer outras atividades diversas daquela antes
usualmente exercida? d) a parte requerente cumpre a carência
legalmente prevista - recolhimento previdenciário ou tempo de
exercício de atividade nos termos do art. 11 c/c 25/26 e 39 da lei n.
9213/91, para concessão do benefício pleiteado?
Nesse mesmo sentido, especifico, doravante, os meio de prova
cuja produção será admitida nos autos, quais sejam: a) prova
documental nova, assim concebida a juntada de documentos
inexistentes ou inacessíveis no momento da propositura da ação
(autor) ou apresentação da contestação (réu); b) prova testemunhal,
c) depoimento pessoal das partes, ao critério do juízo, por entender
que são suficientes ao deslinde do feito, nos moldes dos arts. 357,
inc. II e 385 do CPC.
Diante do disposto nos arts. 357, III e 373 e §§ do CPC, passo a
definir a distribuição do ônus da prova no presente feito, da maneira
seguinte: a) à parte autora cumprirá provar os fatos referentes
aos itens “a”, “b”, “c” e “d” dos pontos controvertidos fixados; b) à
parte requerida, por sua vez, cumprirá produzir contraprova apta
a descaracterizar os requisitos necessários para a concessão do
benefício pleiteado, correspondentes aos pontos controvertidos já
fixados.
Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 30 de
agosto de 2018, às 09h10min.
Intimem-se as partes e seus procuradores acerca do teor da
presente, oportunidade em que deverão ser cientificadas quanto
a imprescindibilidade de fazerem-se presentes na audiência acima
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designada, acompanhadas de suas testemunhas, as quais deverão
por elas serem advertidas de que o não comparecimento implicará
na condução coercitiva e imputação do pagamento de multa, desde
logo, fixada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de
ausência de justificativa acolhida pelo Juízo, prestada até a data
da sessão.
As partes tem 15 (quinze) dias a contar da publicação da presente
decisão, nos moldes do art. 357, § 4º, do CPC, para apresentar
suas testemunhas, a fim de que não haja surpresa para qualquer
das partes no ato solene.
Por consequência, tendo em vista que nesta localidade não há
médicos especialistas, somado ao fato de que São Francisco do
Guaporé/RO, dispõe atualmente de uma melhor infraestrutura,
inclusive com um Hospital Regional ao seu dispor, nomeio o DR
Jhony Silva Rodrigues, CRM-RO 2054, a fim de que examine a
parte requerente e responda os quesitos formulados.
Atenta aos parâmetros trazidos, a título de sugestão, pelas
Resoluções nº 305/2014 do CJF, bem assim à ausência de maior
complexidade da perícia, ao zelo a ser dispensado pelo profissional
perito, às diligências que envolvem o ato, ao grau de especialização
do perito e ao local de sua realização, aliado, finalmente, à época em
que restou editada a citada resolução, ao indispensável critério de
proporcionalidade a informar a DECISÃO judicial neste tocante - de
maneira a preservar a justa remuneração do trabalho do profissional
e evitar, de outra banda, gastos excessivos e desarrazoados
ao poder público -, e, finalmente, às relevantes informações
prestadas pelo juízo federal de 1ª instância, no que toca à questão
orçamentária afeta ao tema, FIXO OS HONORÁRIOS PERICIAIS
EM R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem pagos após a entrega
do laudo e esclarecimentos necessários.
Devendo este Juízo ser informado do agendamento com
antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para o fim de possibilitar a
intimação das partes.
Desde já, fica determinada a intimação do médico designado para
o encargo à apresentar laudo no prazo de 10 dias a contar da data
do exame, devendo o médico responder aos quesitos.
Intime-se a parte autora tão logo seja informado a data do
agendamento, para que compareça ao local indicado e, quando
da realização da perícia, leve para a análise do médico todos os
exames que porventura tenha realizado anteriormente.
Por fim, encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes,
que deverão ser respondidos pelo expert, bem como, os quesitos
do Juízo acima fixados.
Consigne-se que a parte requerente deverá comparecer à perícia
acima designada, munida de seus documentos e exames que
entender pertinente, quanto ao seu quadro clínico, a fim de viabilizar
o diagnóstico do Douto Perito.
Oportunizo às partes o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo,
apresentarem os quesitos a serem respondidos pelo perito e
indiquem assistente técnico, caso queiram e ainda não o tenham
feito.
Para a efetivação da diligência nesta comarca, autorizo o uso das
prerrogativas do artigo 212 do CPC e respectivos parágrafos.
Quanto à intimação do REQUERIDO: INSS – INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, efetive-se por CARTA,
conforme procedimento estatuído no § 3º da cláusula segunda do
Termo de Cooperação Técnica n. 002/2012 firmado entre o TJRO
e a Procuradoria Federal em Rondônia.
Faço consignar que o laudo pericial deverá ser encaminhado
pelo Expert a este juízo no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
avaliação médica.
Com a juntada do laudo pericial, oportunizo, desde já, o prazo
sucessivo de 15 (quinze) dias para as partes manifestarem-se
acerca da perícia realizada.
Concluído o laudo pericial e, após a manifestação das partes,
providencie o necessário para o devido pagamento do perito.
Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá
ser certificado, tornem os autos conclusos para deliberação ou
sentença, se for o caso.

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

Declaro saneado o feito.
Solicitados, que sejam, esclarecimentos ou ajustes na presente
decisão saneadora, tornem-se os autos novamente conclusos.
Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação
das partes, certifique a escrivania a estabilidade da presente
decisão, e se a cumpra em sua íntegra.
Lado outro, quanto a justificativa acerca dos honorários periciais,
as apresento nessa oportunidade.
O presente feito trata de questão cuja resolução exige a realização
de prova técnica pericial. Ocorre que esta Comarca localiza-se
em região bastante distante dos locais agraciados com robusto
corpo de profissionais capacitados para realização das referidas
perícias.
A comarca de Costa Marques localiza-se na fronteira com a Bolívia,
a 714Km de Porto Velho, a capital do Estado. Nesta Comarca de
Costa Marques há grande carência de profissionais, não restando
opção de escolha para a nomeação do Expert. Por outro lado, é
maior ainda a dificuldade de se encontrar profissional que aceite
o encargo para recebimento da remuneração prevista Tabela V,
do anexo da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, mencionada no
Ofício supra referido.
Neste caso, considerando as peculiaridades da região e a
dificuldade em encontrar profissionais que aceitem o encargo com
a remuneração no patamar estabelecido na norma em comento,
imperioso se faz abrandar o rigor da Tabela, de acordo com o
permissivo esculpido no artigo 28 do mesmo diploma legal.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
COMPETÊNCIA DELEGADA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE/
ASSISTENCIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO
DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Em hipótese de
competência delegada, aplica-se a correspondentes Resolução
do Conselho da Justiça Federal para efeito de fixação da
remuneração de peritos. 2. É certo que o juiz pode ultrapassar
em até três vezes o limites máximo nela previsto, mas para
isso deve-se ter em conta o grau de especialização do perito, à
complexidade do exame e o local de sua realização. 3. É razoável,
na atualidade, a fixação dos honorários periciais em quatrocentos
reais para a realização de perícia na área médica que compreenda
a análise de condições físicas, eventuais exames e confecção
de laudo, porque, não obstante a aparente simplicidade da
prova, as dificuldades encontradas para a nomeação de peritos
em comarcas do interior autorizam a fixação dos honorários
em valor superior ao limite máximo previsto pela Resolução
supramencionada. Precedente. (TRF4 - AG: 55301120154040000
SC 0005530-11.2015.404.0000, Relator: JOÃO BATISTA PINTO
SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/01/2016, SEXTA TURMA,
Data de Publicação: D.E. 03/02/2016)
Conforme redação do parágrafo único do artigo 28 deste
diploma legal, “em situações excepcionais e considerando as
especificidades do caso concreto, poderá o Juiz, mediante decisão
fundamentada, arbitrar honorários dos profissionais mencionados
no caput até o limite de três vezes o valor máximo previsto no
anexo.”
O anexo estabelece o valor de R$200,00 (duzentos reais) para
perícias. Este juízo fixou a remuneração do perito em R$ 400,00
(quatrocentos reais), cujo valor não atingiu o limite de três vezes
o valor máximo, previamente autorizado (art. 28, parágrafo único
da Resolução n. CJF-RES-2014/00305).
Com efeito, as dificuldades encontradas não autorizam dispensa
da prova imprescindível para o deslinde do feito. Portanto, a
nomeação de perito com remuneração de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) é razoável e encontra amparo legal na própria Resolução n.
CJF-RES-2014/00305.
Intimem-se. Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
Costa Marques - Vara Única, 27 de julho de 2018
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000102-07.2016.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: WELSON CARLOS DE SOUZA Advogado do(a)
EXECUTADO: LUIZ ALBERTO LIMA CANTANHEDE - RO0004439
Despacho
Ante a petição retro, abra-se vistas ao Ministério Público para
manifestação.
Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
Costa Marques - Vara Única, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000542-32.2018.8.22.0016
Classe: INF JUV CIV - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1432)
EXEQUENTE: A. A. Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: J. A. H. Advogado do(a) EXECUTADO: FABIO
PEREIRA MESQUITA MUNIZ - RO0005904
Despacho
Intime-se o advogado do executado para, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresentar defesa, conforme requerida ao ID n° 19032982,
sob pena preclusão.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA PRECATÓRIA/MANDADO
DE INTIMAÇÃO:
Nome: ADRIANE ALEXOPULOS
Endereço: AV. SANTA CRUZ, 717, SETOR 01, Costa Marques RO - CEP: 76937-000
Costa Marques - Vara Única, 27 de julho de 2018
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000132-71.2018.8.22.0016
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ADRIANE ALEXOPULOS Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: MARCOS AURÉLIO RIBEIRO LEITE Advogado do(a) RÉU:
FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ - RO0005904
Despacho
Considerando a petição retro, abra-se vistas ao Ministério Público
para manifestação.
Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
Costa Marques - Vara Única, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000572-67.2018.8.22.0016
Classe: INF JUV CIV - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1432)
EXEQUENTE: VANESSA LIMA SOUZA Advogado do(a)
EXEQUENTE:
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EXECUTADO: JULIANO ORTIS CAMARGO Advogado do(a)
EXECUTADO: JOHNATANS FRANKLIN ALVES DOS SANTOS RO0007242
DESPACHO
Defiro o pedido retro.
Intime-se o executado, pessoalmente, a fim de contatar seu advogado
nomeado pelo juízo (Dr. Jhonatans Franklin Alves dos Santos, OAB/
RO 7242, estabelecido na Av. João Suriadakis, 1530, Centro, Costa
Marques/RO, para elaboração de sua defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias.
Em seguida, intime-se a defesa do executado para apresentar
embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.
Providenciem o necessário. Cumpra-se.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC
SERVE A PRESENTE COMO:
MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, observando o seguinte
endereço para localização:
Nome: JULIANO ORTIS CAMARGO
Endereço: RUA 07 DE ABRIL, ESQUINA C/ T-44, SETOR, Costa
Marques - RO - CEP: 76937-000
Costa Marques - Vara Única, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000 Fone:(69) 36512316 Processo nº: 0000825-82.2015.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA Advogado
do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: MICA IND E COM. DE MADEIRAS LTDA - EPP,
RONIELLE MOREIRA ALVES Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Em atendimento do pleito da parte autora este juízo realizou pesquisa
via sistema BACENJUD, restando infrutífera por insuficiência de
saldo, conforme documento em anexo.
Quanto ao pedido formulado para inclusão do nome do executado
no cadastro de inadimplentes, DEFIRO-O e determino a expedição
de certidão de crédito em favor da parte exequente, entregando-a
mediante recibo e certidão para fins de inscrição do nome da parte
Executada nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA,
etc), devendo a efetivação da inscrição ser promovida pelo próprio
interessado.
Nesse sentido:
AÇÃO ORDINÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO NO
SERASA. LEGALIDADE. Admissível, consoante estabelece o artigo
198, § 3º inciso II do Código Tributário Nacional na redação dada pela
Lei Complementar nº 104/2001, a inscrição de devedores perante
o Fisco em órgãos de proteção ao crédito. Informação, demais,
pública e disponível tanto à Administração quanto aos setores
comerciais e consumidores em geral. Recurso desprovido. (TJ-SP
- Agravo de Instrumento : AI 20074729620158260000 SP 200747296.2015.8.26.0000). APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO SERASA - EXISTÊNCIA DE
EXECUÇÃO FISCAL - ATIVIDADE REGULAR. - A indicação da
existência de execução fiscal em nome da empresa pode ser feita
pelo SERASA, por não ser fato inverídico. - Nos termos do art. 198,
§ 3º, do Código Tributário Nacional, não é vedada a divulgação de
informações relativas a inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública.
- Inexiste, portanto, qualquer óbice para a divulgação dos débitos
tributários, e conseqüentemente das execuções fiscais ajuizadas,
pelos órgãos que administram o cadastro de inadimplentes. - Não
havendo que se falar em ato ilícito cometido pelo apelante, mas, na
verdade, atividade regular do Serasa, não se vislumbra a ocorrência
de dano moral indenizável na hipótese dos autos. (TJ-MG - Apelação
Cível : AC 10301110084466002 MG).
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Assim, intime-se a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão do feito,
nos termos do artigo 40, caput, da Lei n.º 6.830/80.
Intime-se. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE
INTIMAÇÃO.
Expeça-se o necessário.
Costa Marques, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 0000587-63.2015.8.22.0016
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: JOSE SOARES NETO Advogado do(a)
EMBARGANTE: JOSE NEVES BANDEIRA - RO0000182
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
Advogado do(a) EMBARGADO:
Despacho
Trata-se de Embargos à Execução apresentado pelo Embargante/
Executado José Soares Neto em face da Ação de Execução Título
Extrajudicial que lhe move o Município de Costa Marques/RO
(autos n. 000099-11.2015.8.22.0016).
Pois bem.
Os presentes Embargos foram julgados improcedentes, conforme
sentença colacionada ao id n. 12096522, pág. 18-21.
Irresignado com o resultado da sentença, o Embargante/Executado
resolveu apelar a instância superior, conforme peça de id n.
12096522, pág. 24-30.
A posteriori, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
negou provimento ao apelo (id n. 12231891, pág. 7-17), por
consequência, mantendo inalterada a sentença a quo.
Assim, intimados do acórdão, o Embargante quedou-se inerte,
o Embargado por sua vez requereu a expedição de ofícios ao
Cartório de Registro de Imóveis e ao Detran, nos termos da peça
de id n. 14603674.
O despacho de id n. 15659030, deferiu o pleito do Embargado,
inclusive os ofícios já foram até respondidos, conforme depreendese dos autos.
Ocorre que, por tratar-se de Embargos à Execução a medida
certa é o seu arquivamento e o prosseguimento do processo de
execução principal.
Desse modo, chamo o feito à ordem a fim de determinar: a) o
arquivamento do presente feito; b) a escrivania transladar os
documentos de id’s n. 17383259 e 17389643, para o processo
000099-11.2015.8.22.0016.
Cumprida as determinações, arquivem-se os autos.
Costa Marques/RO, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000645-39.2018.8.22.0016
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: OSTACIO LOPES Advogado do(a) AUTOR: MARCOS
ROGERIO GARCIA FRANCO - SP0268666
RÉU: ERLI EUGENIO DA SILVA Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Considerando a implantação do Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania, de acordo com a Resolução nº. 008/2013PR, disponível no DJ de n. 098, de 29/5/2013, procedo à remessa
destes autos ao Centro, localizado nas dependências do Fórum
Susy Soares Silva Gomes, situado na Avenida Chianca, 1061,
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Centro, Costa Marques-RO, CEP: 76.937-000 - Fone:(69) 36512316, para realização de audiência de conciliação (art. 12, III do
Provimento), que acontecerá no dia 03 de setembro de 2018, às
09horas.
Cite-se a parte Requerida, no endereço declinado na inicial, com
antecedência mínima de 20 (vinte) dias (CPC, art. 334, caput), a fim
de comparecer na referida audiência, sob pena de multa, porquanto
se trate se ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 334,
§ 8º), salvo se manifestar desinteresse em auto composição ou
acordo, mediante petição nos autos no prazo de 10 (dez) dias de
antecedência do ato da audiência.
Fica desde já advertida a parte autora que o seu não comparecimento
injustificado na aludida audiência de conciliação acarretar-lhe-á,
igualmente, a imposição de multa.
Realizada a audiência, porém, não obtida a conciliação, intime-se
a parte Requerida, em audiência, para apresentar contestação no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão, nos
termos do art. 344 do CPC, prazo este que será contado a partir da
realização da Audiência de Conciliação.
Após a resposta da parte Requerida, providencie o Cartório a
abertura de vista dos autos à parte autora para que se manifeste
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350 do CPC.
Em seguida, providencie o Cartório a intimação das partes para que
especifiquem as provas que pretendem produzir - e caso queiram,
sugiram os pontos controvertidos da demanda - no prazo comum
de 05 (cinco) dias, transcorrido o referido prazo, venham conclusos
para as finalidades dos arts. 354/357do CPC.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
Cite-se. Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO:
a) MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ,
observando o seguinte endereço para localização:
Nome: ERLI EUGENIO DA SILVA
Endereço: BR 429, Km 65,, Lh 20, Km 07, Estrada Serra dos Reis,
Travessão para 22, Zona Rural, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
b) MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, observando,
para tanto, o seguinte endereço:
Nome: OSTACIO LOPES
Endereço: BR 429, Km 66, Lado Direito Sentido SFG, Zona Rural,
Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
Costa Marques - Vara Única, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7001457-18.2017.8.22.0016
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DONIAS KOHLER FERREIRA Advogado do(a) AUTOR:
DALVA FERREIRA - ES26301
RÉU: ALAGONES GONCALVES FERREIRA Advogado do(a)
RÉU: FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ - RO0005904
Despacho
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sugerir
os pontos controvertidos da demanda e especificar as provas que
pretendem produzir, sob pena de preclusão.
Nesta mesma ocasião, havendo a necessidade de produção de
prova testemunhal, determino, desde já, que as partes apresentem
seus respectivos róis de testemunhas, observando-se o disposto
no art. 357, §§ 4º, 5º, 6º e 7º do NCPC, cumprindo-lhes indicar,
na oportunidade, quais de suas testemunhas comparecerão em
audiência independentemente de intimação, quais outras serão
intimadas pelo próprio advogado na forma do art. 455 do NCPC, e por
fim, aquelas testemunhas cujas intimações, imprescindivelmente,
devem ser efetuadas por mandado e oficial de justiça, desde logo
justificando essa necessidade sob pena de indeferimento.
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Após, tornem-se os autos conclusos para o saneamento.
Caso ambas as partes, ou todas elas, requeiram o julgamento
antecipado da lide, afirmando desde logo a inexistência de provas
outras a produzir, sejam os autos conclusos para o julgamento do
processo no estado em que se encontra.
Intimem-se.
Costa Marques - Vara Única, 27 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000940-13.2017.8.22.0016
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: JORGE PAULO FALTZ Advogados do(a)
REQUERENTE: GILSON VIEIRA LIMA - RO0004216, FABRICIO
VIEIRA LIMA - RO8345
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA
TORRES - RO0005714
DESPACHO
Cuida-se de cumprimento de sentença.
RETIFIQUE-SE A CLASSE PROCESSUAL
INTIME-SE a parte devedora, a fim de que, no prazo de 15 (quinze)
dias, satisfaça a obrigação, adimplindo o montante da condenação,
corrigido e atualizado nos termos da sentença, sob pena de multa
de 10% (dez por cento).
Decorrido tal prazo, e não havendo a satisfação da obrigação, a
saber, R$ 46.709,54 (quarenta e seis mil, setecentos e nove reais,
cinquenta e quatro centavos), devidamente atualizado, o que
deverá ser certificado, intime-se a parte exequente para atualização
e após, venham-me os autos conclusos para prosseguimento e
demais deliberações, observando, inclusive, a ordem preferencial
disposta no art. 835 do NCPC.
Int.
SERVE A PRESENTE COMO:
a) CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO
DA(S) PARTE(S) EXECUTADA(S), observando-se o(s) seguinte(s)
endereço(s) para localização:
Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA SA CERON
Endereço: Av. Chianca, s/n, centro, escritório, Costa Marques - RO
- CEP: 76937-000
Para tanto, autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do
NCPC.
Expeça-se o necessário.
Costa Marques - Vara Única, 30 de julho de 2018..
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000400-28.2018.8.22.0016
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ZILMA GOMES DE SOUZA Advogado do(a)
REQUERENTE: GILSON VIEIRA LIMA - RO0004216
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
Mantenho a decisão exarada ao ID n° 19614553.
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita no
âmbito dos juizados especiais cíveis é medida excepcional. Para
obtê-lo, a parte deve apresentar, dentro do prazo legal, provas
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concretas acerca da impossibilidade financeira para arcar com
as custas processuais, não bastando a simples declaração de
hipossuficiência.
Portanto, não comprovada a situação de hipossuficiência
econômica, bem como não tendo sido realizado o preparo do
recurso inominado, deixo de recebê-lo.
Intime-se.
Costa Marques - Vara Única, 30 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7000787-48.2015.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS Advogado
do(a) EXEQUENTE: JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS RO3262
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA Advogado do(a)
EXECUTADO:
DESPACHO
O Exequente juntou peça ao id n. 19966742, a qual informa a falta
de pagamento do RPV pelo Estado/Executado e por fim requer a
atualização dos cálculos, por conseguinte o sequestro.
Assim, defiro o pedido do Exequente para determinara remessa
dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos do
RPV.
Com a atualização dos cálculos, voltem-me os autos conclusos
para constrições.
Pratique-se o necessário.
Costa Marques/RO, 30 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000792-65.2018.8.22.0016
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: CLOVIS PEREIRA PIMENTEL Advogados do(a)
REQUERENTE: FABRICIO VIEIRA LIMA - RO8345, CHARLES
KENNY LIMA DE BRITO - RO8341, GILSON VIEIRA LIMA RO0004216
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
De início, cumpre ao juízo cientificar às partes quanto ao
deferimento do acerca dos eventuais pontos pedido de inversão
do ônus da prova eventualmente controvertidos da lide posta nos
autos, decorrente da subsistência de eventual hipossuficiência do
consumidor frente à relação jurídica subjacente aos fatos, bem
ainda de que a referida inversão, mesmo operada, não eximirá a
parte autora da comprovação da prova de eventuais danos por ela
alegados. Nesse sentido: TJ-RS - Recurso Cível 71002988830 RS,
Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 15/09/2011,
Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 21/09/2011.
Excetuando-se à regra processual, no presente caso, DEIXO de
designar, tendo em vista que recente entendimento audiência de
conciliação firmado no Encontro Estadual dos Juizados Especiais
de Rondônia, estabeleceu a desnecessidade de audiência, quando
se verificar, pela natureza da matéria, não haver nenhum prejuízo.
Confira:
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“Prescindem da sessão de conciliação, que alude o art. 16 da lei
9.099/95, as ações de massa propostas perante o Juizado Especial
Cível, sempre que a matéria nelas versada for essencialmente de
direito e a composição entre as partes já se tenha revelado inócua
em casos idênticos.”
Tal enunciado está em perfeita harmonia com os princípios
norteadores da Lei n° 9.099/95, quais sejam, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º).
Deste modo, considerando que a requerida possui a política de não
fazer qualquer espécie de acordo, em se tratando de ações desta
natureza, tornando assim, os atos processuais desnecessários, bem
como se constata que a não realização de audiência de conciliação
não trará qualquer prejuízo às partes, tampouco violará direito à
ampla defesa ou contraditório, posto que para esse resguardo o
Juízo fixará prazo para a parte requerida apresentar defesa.
Desta forma, cite-se a requerida, para contestar a presente ação,
no prazo de 15 (quinze) dias.
Havendo interesse de a parte requerida 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.
Após, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar
impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.
Por fim, nos termos do artigo 3º do provimento conjunto Presidência
e Corregedoria nº 001/2017 (D.O.E. Nº 104 de 08/06/2017)
ADVIRTO às partes que:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo.
II – deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta
de intimação enviada ou o mandado de intimação cumprido no
endereço constante dos autos.
Cumprida as medidas supra, traga-me os autos conclusos para
sentença.
Cumpra-se.
SIRVA A PRESENTE COMO:
a) CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERIDA(S), observando-se
o(s) seguinte(s) endereço(s) para localização:
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: AV 25 DE AGOSTO, 4621, ESCRITÓRIO, CENTRO,
Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
b) CARTA / MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA,
observando-se, para tanto, o seguinte endereço:
Nome: CLOVIS PEREIRA PIMENTEL
Endereço: BR 429, LINHA 07, KM 06, S/N, SITIO, ZONA RURAL,
Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
Costa Marques/RO - Vara Única, 30 de julho de 2018
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000784-93.2015.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS Advogado
do(a) EXEQUENTE: JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS RO3262
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA Advogado do(a)
EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Considerando que não houve o pagamento no prazo estipulado na
RPV encartada ao ID n° 13804022, defiro o pedido retro.
Expeça-se ofício para sequestro dos valores nas contas do
executado, nos termos do artigo 13, § 1º, da lei 12.153/09 e artigo
78, §4º do ADCT da CF.
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Havendo o pagamento e após a intimação do exequente para o
levantamento dos valores, conclusos para extinção.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO:
a) MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, observando o
seguinte endereço para localização:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: AC Esplanada das Secretarias, 2986, Complexo
Administrativo Político, Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-976
b) MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, observando,
para tanto, o seguinte endereço:
Nome: JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS
Endereço: Av. Brasil, 4261, Cidade Alta, São Francisco do Guaporé
- RO - CEP: 76935-000
Costa Marques - Vara Única, 30 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000486-96.2018.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALTINO BARBOSA DA SILVA Advogado do(a)
EXEQUENTE: JOSE NEVES BANDEIRA - RO0000182
EXECUTADO: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA Advogado do(a) EXECUTADO:
Sentença
Considerando a satisfação da obrigação, julgo extinto por sentença
o feito, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo
Civil.
Expeça-se o alvará judicial, conforme requerido.
Proceda-se com a liberação da penhora e/ou de qualquer outra
forma de constrição (se houver).
P. R. I.
Após, arquivem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA
Nome: ALTINO BARBOSA DA SILVA
Endereço: Linha N16, km 09, Setor Mineiro, São Domingos do
Guaporé, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
Nome: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço: Av. 25 de agosto, 5059, centro, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000
Costa Marques, 30 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000110-47.2017.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE NEVES BANDEIRA Advogado do(a)
EXEQUENTE: JOSE NEVES BANDEIRA - RO0000182
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA Advogado do(a)
EXECUTADO:
Despacho
Ante o teor da certidão retro, Intime-se a parte autora/exequente
para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA PRECATÓRIA/MANDADO
DE INTIMAÇÃO:
Nome: JOSE NEVES BANDEIRA
Endereço: Av. João Psuriadakis, 1540, centro, Costa Marques - RO
- CEP: 76937-000
Costa Marques - Vara Única, 30 de julho de 2018
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques
Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000314-57.2018.8.22.0016
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: LUCIMAR DO NASCIMENTO DIAS Advogado
do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a)
REQUERIDO:
Sentença
Considerando a satisfação da obrigação, julgo extinto por sentença
o feito, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo
Civil.
P. R. I.
Após, arquivem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA
Nome: LUCIMAR DO NASCIMENTO DIAS
Endereço: São Domingos do Guaporé, próx. antiga serraria do Piva,
BR 429, Av. projetada, s/n, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
Nome: TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Com escritório
em Porto Velho, Monções, São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Endereço: Telefonica Brasil S/A, 1376, Av. Engenheiro Luis Carlos
Berrini, Cidade Monções, São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Costa Marques, 30 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques
Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 - Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7001055-34.2017.8.22.0016
Classe: ARROLAMENTO DE BENS (179)
REQUERENTE: LAIZ REGINA MORAES DA SILVA, MARCO
ROGERIO DA SILVA, MARCIA RENATA DA SILVA, MARCELO
ROBERTO DA SILVA, ALISSON DIVINO TICONA DA SILVA,
LUCIANA PORFIRIO DE ANDRADE, WEVERTON ANDRADE DA
SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO DE MATOS
PEREIRA - MS17446Advogado do(a) REQUERENTE: EDNALDO
BATISTA RIBEIRO - PR60456
Advogado do(a) REQUERENTE: GILSON VIEIRA LIMA RO0004216
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE NEVES BANDEIRA RO0000182
REQUERIDO: WILSON ANTONIO DA SILVA Advogado do(a)
REQUERIDO:
DECISÃOVistos.
Ante a consulta junto ao PJE (Processo Judicial Eletrônico), com
posterior averiguação direta aos autos, verifiquei a existência do
processo n. 7001389-05.2016.8.22.0016, o qual trata de Ação de
Reconhecimento de União Estável “post mortem” ajuizada pela
Sra. Luciana Porfírio de Andrade.
Desta feita, considerando o processo indicado encontra-se me fase
final, suspendo o presente feito até deslinde daquele.
Com a prolação da sentença nos autos n. 700138905.2016.8.22.0016, translade-a para estes autos a fim de dar
prosseguimento ao feito.
Pratique-se o necessário.
Costa Marques/RO, 30 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000714-08.2017.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PICA PAU COMERCIO DE MOTOS DA AMAZONIA
LTDA - ME Advogados do(a) EXEQUENTE: VIRGILIA MARIA
BARBOSA MENDONCA - RO0002292, ANDREA LUIZA TOMAZ
BRITO - MG0094669
EXECUTADO: ELMER JOHN ANDRADE Advogado do(a)
EXECUTADO:
Despacho
Defiro, em parte, o pedido retro.
Realize a transferência dos valores penhorados (ID 19191477 R$1.918,01) depositados em conta vinculada aos presentes autos
para Andréa Luiza Tomaz Brito, Banco do Brasil, Ag. 0853-2, cc
15.080-0, CPF947.081.266-20.
Quanto a devolução de valores pagos para realização de pesquisas
pelo sistema Bacenjud, nos termos do art. 17 da lei 3.896/2016,
este pedido deve ser indeferido.
Atendendo o pedido do exequente este juízo realizou a pesquisa e
promoveu o bloqueio de valores existentes em conta bancária de
titularidade do executado (R$88,25 - oitenta e oito reais e vinte e
cinco centavos - ID 14181570). Sendo assim, não há que se falar
em devolução de valores consistentes na realização de diligências
efetuadas no curso do processo.
Expeça-se alvará para devolução dos valores bloqueados (R$88,25
- oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos - ID 14181570), em
favor do executado.
Intimem-se.
Após, voltem conclusos para extinção do feito.
Costa Marques - Vara Única, 30 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 0008447-38.2003.8.22.0016
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: G. A. K. D. S. Advogado do(a) REQUERENTE:
CLEVERSON PLENTZ - RO0001481
INVENTARIADO: B. M. D. S. Advogado do(a) INVENTARIADO:
DESPACHO
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que os herdeiros Edson Mariano
da Silva, Roseli da Silva, Solange da Silva, Edmilson Mariano da
Silva, José Mariano da Silva, Alice da Silva, Odete Maria da Silva
ora indicados na Petição Inicial (id n. 17415195, pág. 3), não foram
intimados até a presente data.
Pois bem.
Todos os herdeiros deverão fazer parte do Polo Ativo da Ação,
uma vez que, nos termos do parágrafo único do artigo 1.791 do
Código Civil, “até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à
propriedade e posse da herança, será indivisível.
Por conseguinte, consta a decisão que determinou a intimação
da Inventariante Natalia Maria dos Santos para, no prazo de 05
(cinco) dias se manifestar no processo, sob pena de ser removida
do encargo.
Ademais, na mesma decisão ficou determinado que, após o
decurso do prazo deveria ser feita intimação dos demais herdeiros
para manifestarem, nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sobre
interesse em exercer o encargo de inventariante.
Sendo assim, intimem-se todos os herdeiros indicados na inicial,
observe-se que o endereço é o descrito na peça inaugural.
Pratique-se o necessário.
CÓPIA DESTE DESPACHO SERVE COMO MANDADO.
Costa Marques/RO, 30 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7000693-03.2015.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO
PEREIRA BASTOS - RO0002930, NOEL NUNES DE ANDRADE
- RO0001586
EXECUTADO: SANTOS & SANTOS COMERCIO E SERVICOS
LTDA ME - ME, MILTON LUIZ MAXIMO, ALEXSANDRO
FRANCISCO SANTOS, NAIARA UZULA DOS SANTOS Advogado
do(a) EXECUTADO: SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR RO0001372
DESPACHO
Consoante certidão e documento colacionados ao id n. 20039043,
notifique-se a leiloeira por meio do e-mail indicado na certidão para,
no prazo de 10 (dez) tomar conhecimento da desconstituição da
penhora (id n. 9796622), por conseguinte providenciar o reembolso
referente a comissão direcionada a leiloeira.
Conta para transferência
Titular: Maria Julia Medeiros Guimarães, CPF n. 123.174.656-45
Banco Sicoob
Agência: 3133
Conta 000102953-3
Pratique-se o necessário.
Costa Marques/RO, 30 de julho de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7001294-72.2016.8.22.0016
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: MOISES APARECIDO DOS SANTOS, MABIA
SILVA SANTOS, MARILENE NUBIA SILVA CARVALHO, NEIDE
APARECIDA SANTOS, LUCILIA APARECIDA DA SILVA Advogado
do(a) REQUERENTE: LIGIA VERONICA MARMITT - RO0004195
INVENTARIADO: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Sentença
Vistos.
Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de
PEDRO SANTOS DE CARVALHO, com óbito comprovado nos
autos, sendo nomeada inventariante a companheira LUCILIA
APARECIDA DA SILVA CARVALHO.
Considerando o que consta destes autos de inventário, diante
da prova de negativa de débitos do espólio com o erário Federal,
Estadual e Municipal, bem assim da quitação de tributo “causa
mortis”, parecer favorável do Ministério Público, HOMOLOGO por
sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o
plano de partilha apresentado ao ID 18275279 destes autos, dos
bens deixados por PEDRO SANTOS DE CARVALHO, atribuindo
aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou
omissão e ressalvados direitos de terceiros (art. 657, NCPC).
Expeçam-se os formais de partilha, certidão de pagamento, ou
carta de adjudicação, se for o caso, entregando-os a inventariante
ou às partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos do artigo 487, do CPC.
Por fim, consigno que a cota parte da infante Marilene Núbia, deverá
ser administrada por sua genitora, mediante a devida prestação de
contas.
Custas pela inventariante.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
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SIRVA A PRESENTE COMO:
CARTA / MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA,
observando-se, para tanto, o seguinte endereço:
Nome: MOISES APARECIDO DOS SANTOS
Endereço: SAO DOMINGOS, SN, AV.AIRTON SENA, Costa
Marques - RO - CEP: 76937-000
Nome: MABIA SILVA SANTOS
Endereço: SAO DOMINGOS, SN, AV AIRTON SENA, Costa
Marques - RO - CEP: 76937-000
Nome: MARILENE NUBIA SILVA CARVALHO
Endereço: SAO DOMINGOS, SN, AV AIRTON SENA, Costa
Marques - RO - CEP: 76937-000
Nome: NEIDE APARECIDA SANTOS
Endereço: SAO DOMINGOS, SN, AV. AIRTON SENNA, Costa
Marques - RO - CEP: 76937-000
Nome: LUCILIA APARECIDA DA SILVA
Endereço: SAO DOMINGOS, SN, AV AIRTON SENNA, Costa
Marques - RO - CEP: 76937-000
Costa Marques - Vara Única, 30 de julho de 2018
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
1º Cartório Cível
1ª Vara Cível da Comarca de Costa Marques/RO
( e-mail: cmr1civel@tjro.jus.br )
Juiz de Direito: Fábio Batista da Silva
Proc.: 0000828-76.2011.8.22.0016
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Epifania dos Santos Oliveira
Advogado:Robervelte Braga Francisco (RO 3677), André Luis
Almeida Avelar (RO3676/A)
Requerido:Inss - Instituto Nacional de Seguro Social
FINALIDADE: Ficam as partes, por intermédio de seus advogados,
no prazo de 05 dias, intimadas quanto ao retorno dos autos do
TRF, tendo sido proferida a seguinte decisão de fls. 67.
Proc.: 0000986-34.2011.8.22.0016
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Adriana Araújo da Silva
Advogado:José Neves Bandeira (RO 182)
Requerido:Unitins Fundação Iniversidade do Tocantins
FINALIDADE: Ficam as partes, por intermédio de seus advogados,
no prazo de 05 dias, intimadas quanto ao retorno dos autos do
Tribunal de Justiça.
Proc.: 0000436-68.2013.8.22.0016
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Dalter do Carmo Tavares Reis
Advogado:Emerson Carlos da Silva (OAB/RO 1352), Cleverson
Plentz (OAB/RO 1481)
Requerido:Estado de Rondônia
FINALIDADE: Ficam as partes, por intermédio de seus advogados,
no prazo de 05 dias, intimadas quanto ao retorno dos autos do
Tribunal de Justiça.
Proc.: 0035038-61.2008.8.22.0016
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Ana Maria Sespedes Pessoa Leigue
Advogado:Jose Neves Bandeira (RO 182.)
Requerido:Belmiro Ferreira da Costa, Dematel Industria e Comercio
de Madeira Ltda, Cristóvam Gomes, Nivaldo Alves dos Santos
Nunes
Advogado:Sebastião Quaresma Júnior Cm (RO 1372), Joyce
Borba Defendi (RO 4030), Defensoria Pública ( )
FINALIDADE: Ficam as partes, por intermédio de seus advogados,
no prazo de 05 dias, intimadas quanto ao retorno dos autos do
Tribunal de Justiça.
Odair Paulo Fernandes
Diretor de Cartório
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COMARCA DE MACHADINHO D´OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
1ª Vara Criminal
Machadinho do Oeste
Juiz Substituto: Muhammad Hijazi Zaglout
Diretor de Cartório: Peterson Vendrameto, e-mail: mdo1criminal@
tjro.jus.br
Proc.: 0000706-10.2018.8.22.0019
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Requerente:Valquíria Lopes
Requerido:Neilson de Aguiar Silva
Decisão:
DECISÃOVistos,Cumpra-se na forma deprecada.Intime-se o
requerido NEILSON DE AGUIAR SILVA, devidamente qualificado
nos autos, quanto ao teor da Carta Precatória anexa às fls. 03-05.
Após, observada as formalidades legais, devolva-se à Comarca
de origem com as nossas homenagens. Caso a pessoa a ser
intimada/citada residir em outra comarca, que não seja a de origem,
remeta-se a presente em caráter itinerante, oficiando-se ao Juízo
deprecante.Expeça-se o necessário.SIRVA A PRESENTE COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO.Machadinho do Oeste-RO,
sexta-feira, 27 de julho de 2018.José de Oliveira Barros Filho Juiz
de Direito
Proc.: 0000709-33.2016.8.22.0019
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Fabiano Souza Santos
Decisão:
DECISÃOVistos,Trata-se de pedido formulado pela Defensoria
Pública em favor do apenado FABIANO SOUZA SANTOS,
aduzindo que o mesmo tem direito a progressão de regime (fls. 9496). Juntou documentos às fls. 97-98. Logo após, foi determinado
o encaminhamento do feito ao Ministério Público (fls. 99), em 13
de julho de 2018.Após, em manifestação (27.07.2018), o órgão
ministerial lançou parecer nos autos (fls. 106-107). Aduzindo
em síntese que o apenado Fabiano Souza Santos tem direito
a progressão de regime, desde o dia 26.07.2018, devendo o
mesmo ser colocado no regime semiaberto, tendo acostado aos
autos o cálculo de penas do réu, elaborado pelo própio órgão
ministerial, o qual consta como data para progressão de regime,
a data mencionada acima.Requereu ainda que o deferimento do
pedido fosse condicionado à apresentação de certidão carcerária
atualizada, tendo em vista que a última certidão foi elaborada
no dia 10 de maio de 2018, bem como, apresentação de
comprovante de endereço, declaração de trabalho lícito e, ainda,
o monitoramento eletrônico.É o relatório. Decido.A progressão
de regime do apenado para o semiaberto merece ser deferida.A
Lei de Execuções Penais estabelece a progressão do condenado
de regime mais rigoroso a outro menos severo. Para que isso
aconteça, dispõe a lei de alguns requisitos objetivos (requisito
temporal) e subjetivos (mérito do sentenciado) que devem ser
rigorosamente observados (artigo 112, da Lei Execução Penal).O
primeiro requisito exigido para a progressão é o cumprimento
de no mínimo 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior. A
obtenção da progressão exige, de igual forma, a comprovação
de mérito do sentenciado, que deverá ser avaliado com base no
seu comportamento carcerário durante a execução de pena, bem
como sua adaptação ao regime menos severo.No caso em tela,
analisando o cálculo de penas elaborado pelo Ministério Público,
vejo que o apenado preencheu o requisito objetivo, isto é, o
tempo necessário preconizado em lei para a progressão, pois, a
previsão para o citado benefício é a partir do dia 26.07.2018.Do

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

mesmo modo, afigura-se presente o requisito subjetivo, estando
sedimentado nos autos por meio de Certidão Carcerária (fls. 98),
que classifica o sentenciado como sendo de bom comportamento
carcerário. Outrossim, registro que não há nos autos nenhuma
informação que desabone a conduta do réu.Diante do exposto,
considerando o que dos autos consta e, ainda, o parecer do órgão
ministerial (fls. 106-107), DEFIRO A PROGRESSÃO de regime ao
apenado FABIANO SOUZA SANTOS para o regime semiaberto,
nos termos do artigo 112, da Lei n° 7.210/84, a partir do dia
26.07.2018, conforme Cálculo de Penas elaborado pelo Ministério
Público, CONDICIONADA a apresentação de comprovante de
residência, declaração de trabalho lícito e MONITORAMENTO
ELETRÔNICO, nos termos requerido pelo Ministério Público em
seu parecer.Oficie-se à direção da Cadeia Pública local informando
a progressão de regime do reeducando, devendo cientificar o réu
das condições do novo regime, quais sejam:1) Pelo período de 30
(trinta) dias:a) Recolher-se diariamente à Cadeia Pública local, na
sala destinada aos albergados, no período compreendido entre as
19h00min e 06h00min, podendo sair para o trabalho aos sábados
não antes das 06h00min, se comprovadamente dia de trabalho,
lá permanecendo aos domingos e feriados em período integral,
iniciando-se nesta data; b) Não frequentar bares, casas de
prostituição ou estabelecimentos similares; c) Não portar armas
de fogo ou instrumento capaz de ofender a integridade física de
outrem, exceto se, comprovadamente, instrumento de trabalho;
d) Não mudar de local de trabalho sem comunicar a este juízo e
não se ausentar da Comarca onde reside sem autorização prévia
deste Juízo;2) Após 30 (trinta) dias (Portaria n.º 003/2014):a)
Ser monitorado através do uso de tornozeleira eletrônica; b)
Informar à Direção da Casa de Detenção local, o seu endereço,
bem como apresentar em Juízo comprovante de residência, no
prazo de 48 horas; c) Não se ausentar da residência indicada,
conforme os horários a seguir descritos, salvo por motivo de
trabalho e estudo, porém, desde que previamente autorizado
pelo juízo; I) De segunda à sexta-feira, nos dias úteis, das
18h30min, até as 06h00min do dia seguinte; II) Aos sábados,
a partir das 14h30min; III) Aos domingos e feriados municipais,
estaduais e federais, durante suas 24horas; d) Não se ausentar
da Comarca salvo com prévia autorização judicial; e) Não mudar
de residência ou local de trabalho, sem comunicação prévia ao
Juízo; f) Comparecer, mensalmente, em juízo para informar suas
atividades, devendo fazê-lo nos 05 primeiros dias úteis do mês
no horário compreendido entre 08h00 e 13h00; g) Não frequentar
bares, boates, prostíbulos ou locais que incentivem o ócio e a
criminalidade, não participar de algazarras, abstendo-se também
do uso de substâncias entorpecentes e de bebidas alcoólicas;
h) Cumprir todas as demais determinações contidas na Portaria
n.º 003/2014-GAB.Intimem-se as partes.Ciência ao Ministério
Público.Expeça-se o necessário.Sirva esta decisão como ofício
à Casa de Detenção local, bem como de Termo de Compromisso
ao reeducando.Machadinho do Oeste-RO, sexta-feira, 27 de julho
de 2018.José de Oliveira Barros Filho Juiz de Direito
Proc.: 0000710-47.2018.8.22.0019
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Juízo da Vara Criminal da Comarca de Comodoro-MT
Réu:Elton Jhon da Silva Lima
Decisão:
DECISÃOVistos,Cumpra-se na forma deprecada.Intime-se
o requerido, devidamente qualificado nos autos, quanto ao
teor da Carta Precatória anexa às fls. 03.Após, observada as
formalidades legais, devolva-se à Comarca de origem com as
nossas homenagens. Caso a pessoa a ser intimada/citada residir
em outra comarca, que não seja a de origem, remeta-se a presente
em caráter itinerante, oficiando-se ao Juízo deprecante.Expeçase o necessário.SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO DE
INTIMAÇÃO/OFÍCIO.Machadinho do Oeste-RO, sexta-feira, 27 de
julho de 2018.José de Oliveira Barros Filho Juiz de Direito
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Proc.: 0001994-95.2015.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado: REINALDO JOSÉ CALDEIRA, “não tem alcunha”,
brasileiro(a), CPF 290.397.462-49 e RG 285.409 SSP/
RO, divorciado(a), agricultor(a), nascido em 25/07/1966, em
Ecoporanga/ES, filho de Silvestre Alves Caldeira e de Arcendina
Tomas Caldeira, residente na(o) , , Bairro Zona Rural, município
de Buritis/RO,atual trabalhando na Faz. do Sr. Manoel Ribeiro,
Distrito de Minas Novas, podendo ser contatado por meio do seu
empregador: Rua das Oliveiras, n. 387, setor 01, (casa do Sr.
Manoel Ribeiro), telefones 9942-9667 e 9900-2666.
Finalidade: INTIMAÇÃO do(a)(s) réu (a)(es), qualificado(a)(s) para,
no prazo de 10 (dez) dias, comparecer em cartório para retirada
do boleto bancário para quitação das custas e multa processuais,
conforme cálculo, SOB PENA DE SEU NOME SER INCLUSO NA
DÍVIDA ATIVA.
Proc.: 0000629-69.2016.8.22.0019
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
SócioEducando: CESAR GARCIA PINTO, “Paraná”, brasileiro(a),
CPF não informado e RG não informado, casado, agricultor,
nascido em 20/11/1982, em Alto Piquiri/PR, filho de Antonio Garcia
Pinto e de Jovina Cardoso dos Santos, residente na(o) Linha LJ
09, Lote 96, Gleba 02, Km 40, , Bairro Zona Rural, município de
Machadinho do Oeste/RO,Cel.: 99302-7695
Advogado:Everton Campos de Queiroz ( 2982)
Vítima:Ronevon Galdino da Silva
FINALIDADE: INTIMAR o pronunciado acima qualificado, da
sentença exarada nos autos em epígrafe, conforme descrita abaixo:
SENTENÇA: Vistos etc.I – RELATÓRIOMinistério Público do
Estado de Rondônia oferece denúncia em face de César Garcia
Pinto, vulgo “Paraná”, Leonardo Pedroso da Silva e Márcio Gleide
do Nascimento, vulgo “Marcinho”, todos qualificados nos autos,
imputando-lhes a prática dos seguintes fatos:1º FATO:No dia 05 de
junho de 2016, por volta das 21h44min, na RO 133, Linha LJ 04,
KM 36, no antigo “Bar do Chico Careca”, Zona Rural, Comarca de
Machadinho D’Oeste, o denunciado CÉSAR GARCIA PINTO, com
manifesto animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que
dificultou a defesa do ofendido, TENTOU MATAR a vítima Hebert,
somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias
alheias à sua vontade, pois a vítima em razão de sua destreza,
conseguiu se esquivar.[…]2º FATO:No dia 05 de junho de 2016,
por volta das 21h44min, na RO 133, Linha LJ 04, Km 36, no antigo
“Bar do Chico Careca”, Zona Rural, Comarca de Machadinho
D’Oeste, o denunciado CÉSAR GARCIA PINTO, livre e consciente,
PORTAVA e CEDEU 01 (uma) arma de fogo, do tipo espingarda,
marca ROSSI, n.º de série 2804, cal. 20, municiada com um
cartucho de mesmo calibre, sem a devida autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.[…]3º FATO:No
dia 05 de junho de 2016, por volta das 21h44min, na RO 133, Linha
LJ 04, Km 36, no antigo “Bar do Chico Careca”, Zona Rural,
Comarca de Machadinho D’Oeste/RO, os denunciados LEONARDO
PEDROSO DA SILVA e MÁRCIO GLEIDE DO NASCIMENTO, com
manifesto animus necandi, em comunhão de vontades e conjugação
de esforços, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa do ofendido, MATARAM Ronivon Galdino da Silva, mediante
disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no
Laudo Tanatoscópico de f. 41/44, que foram a causa eficiente de
sua morte.[…]4º FATO:No dia 05 de junho de 2016, por volta
21h44min, na RO 133, Linha LJ 04, Km 36, no antigo “Bar do Chico
Careca”, Zona Rural, Comarca de Machadinho D’Oeste/RO, o
denunciado LEONARDO PEDROSO DA SILVA, com manifesto
animus necandi, impelido por motivo fútil e mediante recurso que
dificultou a defesa do ofendido, TENTOU MATAR a vítima
Wanderson Teodoro Ferreira, somente não consumando seu
intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que
a vítima recebeu rápido e eficaz tratamento médico e intervenção
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cirúrgica.Aos denunciados, portanto, são imputadas as seguintes
condutas típicas:a) César Garcia Pinto, vulgo “Paraná”, como
incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do
CP (1ª fato); e art. 14, caput, da Lei Federal 10.826/2003 (2º fato),
na forma do art. 69 do CP;b) Leonardo Pedroso da Silva como
incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, do CP (3º fato); art. 121,
§ 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (4º fato), na forma do art.
69 do mesmo Código;c) Márcio Gleide do Nascimento, vulgo
“Marcinho”, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, na
forma do art. 29, ambos do CP (3º fato).Recebida a denúncia em
4.4.2017 (fls. 128/129), seguida de citação dos denunciados (fls.
163 e 164).Respostas às acusações às fls. 150/151 (Leonardo),
154/155 (Márcio) e 164 (César), todos por meio de advogado
constituído.Audiência de instrução às fls. 164/165, oportunidade
em que foram ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados.
Alegações finais das partes convertidas em memoriais. O Ministério
Público (fls. 167/175) entende demonstrada a materialidade e
afirma a presença de indícios suficientes de autoria, inclusive sem
elementos hábeis a justificar o decote das qualificadoras, pedindo
a pronúncia tal como formulado na denúncia. A defesa dos
acusados (fls. 185/187) afirma que agiram em legítima defesa, sem
discorrer sobre o mérito e motivos suficientes para a absolvição
nesta fase processual, aproveitando para apresentar justificativa e
pedir a exclusão da multa aplicada ao causídico à fl. 184.É o
relatório.DECIDOTrata-se de imputação de homicídio qualificado
tentado (1º fato), porte ilegal de arma de fogo (2º fato), homicídio
qualificado consumado (3º fato) e mais um homicídio qualificado
tentado (4º fato), conforme acima relatado.O CPP, em seu art. 413,
preceitua que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação.”Estabelecida essa
premissa, há que se destacar que a materialidade dos fatos
descritos na denúncia, relativamente aos crimes de homicídios
consumados e tentados, restaram devidamente demonstradas nos
autos, mormente em vista dos elementos de informação que
constam dos autos e que em momento algum foram impugnados
por qualquer das partes. Frisa-se, ainda, haver nos autos Laudo
Tanatoscópico da vítima Ronivon Galdino da Silva à fl. 48/51,
prontuários de atendimento médico de Wanderson Teodoro
Ferreira às fls. 64/101 e respectivo laudo de exame de corpo de
delito às fls. 144/146, relatório de fls. 111/116.Há indícios suficientes
a respeito da autoria, cumprindo destacar que as testemunhas
ouvidas no decorrer da instrução reforçam esses indícios.Além
disso, os denunciados defendem a tese da legítima defesa,
deixando as questões de mérito para ocasião do plenário do Júri.
Como bem afirmado pela defesa dos denunciados, inexistem
elementos suficientes, nesta fase processual, para afastamento do
Sodalício Popular. Além disso, cumpre frisar que o acatamento de
teses que excluem o crime ou isentem o agente de pena, nesta
fase processual, somente pode ocorrer quando inexistir qualquer
dúvida a esse respeito, situação que não se amolda ao panorama
indiciário.Sobre o assunto, note-se o entendimento firmado pelo e.
TJRO:Recurso em sentido estrito. Homicídio. Pronuncia. Alegação
de legitima defesa própria. Não comprovação de pronto. Julgamento
pelo Júri Popular.Em sede de pronúncia, não estando comprovado
de pronto que o réu agiu em legitima defesa própria, a análise para
o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade,
deverá se dar por intermédio de julgamento pelo Tribunal do Júri.
Absolvição Sumária. Legítima defesa. Dúvida. Impossibilidade.
Para absolvição sumária exige-se que a legítima defesa fique
comprovada de forma indubitável. (TJRO – Recurso em Sentido
Estrito n. 0005370-43.2011.8.22.0015, 2ª Câmara Criminal, Rel.
Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, j. 26.7.2012)Também as
qualificadoras devem ser colocadas sob o crivo do e. Tribunal do
Júri (CP, art. 121, § 2º, I e IV), pois no decorrer da instrução dúvidas
sobejaram sobre elas, o que favorece a sociedade.Vale ressaltar
que essa decisão deve ser comedida, a fim de não influenciar os
nobres Jurados por ocasião do julgamento na Corte Popular.Por
fim, o crime conexo igualmente deve ser submetido ao crivo do
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Tribunal do Júri, posto que cometido dentro de um contexto fático
capaz de justificar essa providência.Isso posto, pronuncio os
denunciados:a) César Garcia Pinto, vulgo “Paraná”, como incurso
nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (1ª
fato); e art. 14, caput, da Lei Federal 10.826/2003 (2º fato), na
forma do art. 69 do CP;b) Leonardo Pedroso da Silva como incurso
nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, do CP (3º fato); art. 121, § 2º, II
e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (4º fato), na forma do art. 69 do
mesmo Código;c) Márcio Gleide do Nascimento, vulgo “Marcinho”,
como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art.
29, ambos do CP (3º fato).Os denunciados respondem ao processo
em liberdade e assim poderão permanecer, salvo superveniência
de razões que justifiquem a segregação.Outrossim, acolho as
justificativas apresentadas pelo causídico que representa os
denunciados, como se observa às fls. 185/187, de modo que
revogo a decisão de fl. 184, especificamente para excluir a
aplicação da multa.P.R.I.Quando do trânsito em julgado, procedamse aos atos necessários para o agendamento da Sessão de
Julgamento perante o Sodalício Popular.Machadinho do OesteRO, segunda-feira, 12 de março de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito.
Peterson Vendrameto
Diretor de Cartório

1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700287312.2017.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 30/11/2017 15:50:55
Requerente: ROSILENE SATHLER DE ARAUJO
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
Do Julgamento Antecipado do Mérito
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I), visto que a preliminar arguida já fora
analisada em sede de despacho saneador.
Assim, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo
ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre
convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da
necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo
o julgamento antecipado da lide como mero consectário lógico da
desnecessidade de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP).
Do mérito
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo a parte requerente consumidor típico (art. 2º. CDC) e a parte
requerida fornecedor, nos termos do artigo 3º do CDC.
Trata-se de ação onde busca a parte autora que seja declarada
indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 2.597,46 (dois mil,
quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), a
título de recuperação de consumo e condenação da requerida em
danos morais a que deu causa, em razão da cobrança indevida.
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Malgrado se trate de relação consumerista, em que se admite a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não se afasta da
parte autora, ainda que em situação de vulnerabilidade, o ônus de
fazer prova mínima da existência de seu direito.
Assim, na essência, o caso em pauta não difere de tantos outros já
julgados neste Juízo e tampouco de inúmeros outros que tramitam
ou tramitaram pelo
PODER JUDICIÁRIO de Rondônia.
Isto porque, a jurisprudência tem sido uníssona em decretar a
invalidade de perícias realizadas pela requerida em razão da
unilateralidade e da dificuldade de acompanhamento por parte
do consumidor, posto que realizadas em laboratórios situados em
distantes estados da federação.
Deve-se considerar, no entanto, que a requerida tem buscado
alternativas e envidado esforços para solucionar o problema,
uma vez que submete os medidores retirados à análise de órgão
acreditado a fazê-lo. Ademais, não se pode perder de vista o
fato de que a concessão de energia elétrica pressupõe a efetiva
contraprestação, qual seja, o pagamento.
No ponto, afirma a parte autora que a empresa requerida
esteve em seu imóvel e realizou a troca de seu relógio medidor,
sendo, posteriormente, cobrada por valores pretéritos a título de
recuperação de consumo. Afirma que não lhe foram informados os
parâmetros utilizados para se chegar no valor cobrado, o qual se
mostra exorbitante, não tendo condições de pagá-lo.
A empresa requerida sustenta, em sua defesa, que realizou vistoria
e constatou irregularidades, razão pela qual realizou a troca do
relógio medidor, com posterior apuração da diferença de consumo
no período de abril/2011 a março/2014.
Este juízo, acompanhando o entendimento do nosso Tribunal de
Justiça, efetivamente tem entendido que o exame realizado pela
ré, nos casos de retirada dos relógios medidores das residências,
feito unilateralmente, não pode ser utilizado como motivo de – em
caso de não pagamento – autorizar a suspensão do fornecimento
de energia.
Não há dúvidas. O exame unilateral, sem qualquer possibilidade
de acompanhamento e contestação, ainda que possa ser utilizado
como parâmetro para ação de cobrança – até porque outras provas
se permitiriam – não pode fundamentar motivo de suspensão de
fornecimento de energia. Entretanto, no presente caso não consta
ter isso ocorrido e sequer ameaça.
Ocorre que, o que pretende a parte autora é a declaração de
inexigibilidade de obrigação.
Nesse viés, anoto que o juízo não pode ser alheio aos elementos
dos autos. Neles consta a realização de exame – unilateral, é
verdade – que demonstra que o relógio medidor encontrava-se
antigo e ineficiente, de forma a não permitir a efetivação da medida
do consumo de energia elétrica na residência do ora autor.
Assim, ainda que não se dê crédito a esse exame, nota-se que a
prova juntada Id. 14923017, pág. 01/02 (histórico de consumo) lhe
é desfavorável.
Ora, segundo documento de Id. 4923017, pág. 02, a unidade
consumidora do autor possuía medição ínfima de consumo. Após
a retirada do relógio medidor e a sua substituição o consumo de
energia apresentou-se em média 259 Kwh por mês. Ou seja, o
próprio documento apresentado com a inicial demonstra absoluta
irregularidade na medição do consumo, pelo autor, antes da
substituição do relógio medidor.
Dessa forma, ainda que não se dê qualquer crédito ao exame
realizado unilateralmente pela ré, não se pode deixar de entender
que irregularidade havia. Consequentemente houve diferença
entre o consumo registrado e o efetivado, de forma a permitir um
pagamento a menor pelo autor.
A parte autora sequer produziu alguma prova capaz de colocar
em dúvida a veracidade da medição realizada, na medida em que
não demonstrou que os equipamentos existentes no local não
atingiriam o consumo aferido.
Pela situação apresentada, torna-se flagrante que a cobrança e os
débitos apurados pela requerida não possui irregularidade, visto
que cobrado abaixo da média de consumo real da parte autora.

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

807

Portanto, em relação ao pleito de inexistência do débito, se mostra
curial que a cobrança questionada na exordial decorre de regular
exercício do direito da requerida, a implicar na improcedência da
pretensão autoral neste ponto.
No mesmo sentido, quanto ao pedido de indenização por danos
morais, este não restou caracterizado, vez que a simples cobrança
sem que ocorra negativação do nome da parte autora, tampouco a
suspensão do fornecimento dos serviços pela requerida, não passa
de mero dissabor.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, revogo liminar anteriormente deferida e JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial, pondo fim ao processo de
conhecimento, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I
do Código de Processo Civil.
Sem honorários e sem custas, com fundamento no art. 55 da Lei
nº 9.099/95.
Sentença publicada e registrada automaticamente.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se.
Intime-se
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA.
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº 7000396-79.2018.8.22.0019
REQUERENTE: FRANCISCO FERNANDES PASTER
Nome: FRANCISCO FERNANDES PASTER
Endereço: RO 133 KM 16 LINHA MP 55 PA MACHADIN, LT940A,
GLEBA 02, ZONA RURAL, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: AC Machadinho do Oeste, Centro, Machadinho D’Oeste
- RO - CEP: 76868-970
Advogado(s) do reclamado: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de demanda com pedido de provimento condenatório
ao cumprimento de obrigação de fazer, a fim de que a empresa
requerida proceda à instalação de energia elétrica na propriedade
rural do requerente.
É o caso de se proceder ao julgamento antecipado da lide, nos
termos art. 330, II, do CPC, pois desnecessária a dilação probatória.
O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da
Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS – regido pelo DECRETO
Nº 7.520, DE 8 DE JULHO DE 2011, para ser concluído até o
ano de 2018, cujo desafio consiste em acabar com a exclusão da
energia elétrica no território nacional, especialmente em relação a
população das áreas rurais.
Conforme protocolos de atendimento juntados aos autos, a parte
autora solicitou à empresa requerida a ligação de energia elétrica
em sua propriedade rural, tendo inclusive, reiterado o pedido,
todavia, não obteve resposta.
A empresa ré, na tentativa de justificar a falha na prestação do
serviço, apenas afirmou a impossibilidade de realizar a instalação,
porém, em momento algum contestou a legitimidade do pedido da
parte autora.
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Alegou ainda a requerida, que é necessária nova licitação para
que sejam retomadas as instalações de energia elétrica nos
imóveis rurais relacionadas à continuação do Programa Luz para
Todos, entretanto, limitou-se à contestação pré formatada, sem
ao menos prever prazo para que tais ações ocorram.
O autor não possui energia elétrica em sua residência e
desenvolve agricultura familiar, sendo sindicalizado do STTR de
Machadinho do Oeste/RO.
Notadamente, a própria requerida, em sua contestação, reconhece
que a parte autora preenche os requisitos do perfil de beneficiário
do Programa “Luz para Todos”, de modo que, à luz dos elementos
de convicção coligidos, verifico que a pretensão inicial merece ser
acolhida.
Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido nesta
demanda por FRANCISCO FERNANDES PASTER, para
determinar que CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON proceda à instalação de energia elétrica na residência
rural do requerente (localizada na Linha MP 55, Lote 940, Km
17, neste município e comarca), beneficiário do Programa LUZ
PARA TODOS, no prazo de 06 (seis) meses, a contar do trânsito
em julgado.
Sem custas ou honorários advocatícios, como dispõe o art. 55 da
Lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Sentença publicada e registrada automaticamente. Intimem-se.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA.
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700013177.2018.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 31/01/2018 08:36:58
Requerente: JOSE VILELA
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
Do Julgamento Antecipado do Mérito
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I), visto que a preliminar arguida já fora
analisada em sede de despacho saneador.
Assim, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo
ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre
convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da
necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo
o julgamento antecipado da lide como mero consectário lógico
da desnecessidade de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP).
Do mérito
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo a parte requerente consumidor típico (art. 2º. CDC) e a
parte requerida fornecedor, nos termos do artigo 3º do CDC.
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Trata-se de ação onde busca a parte autora que seja declarada
indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 2.720,80 (dois mil,
setecentos e vinte reais e oitenta centavos), a título de recuperação
de consumo e condenação da requerida em danos morais a que
deu causa, visto que interrompido o fornecimento de energia
elétrica por débito pretérito.
Malgrado se trate de relação consumerista, em que se admite a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não se afasta da
parte autora, ainda que em situação de vulnerabilidade, o ônus de
fazer prova mínima da existência de seu direito.
Assim, na essência, o caso em pauta não difere de tantos outros já
julgados neste Juízo e tampouco de inúmeros outros que tramitam
ou tramitaram pelo
PODER JUDICIÁRIO de Rondônia.
Isto porque, a jurisprudência tem sido uníssona em decretar a
invalidade de perícias realizadas pela requerida em razão da
unilateralidade e da dificuldade de acompanhamento por parte
do consumidor, posto que realizadas em laboratórios situados em
distantes estados da federação.
Deve-se considerar, no entanto, que a requerida tem buscado
alternativas e envidado esforços para solucionar o problema,
uma vez que submete os medidores retirados à análise de órgão
acreditado a fazê-lo. Ademais, não se pode perder de vista o
fato de que a concessão de energia elétrica pressupõe a efetiva
contraprestação, qual seja, o pagamento.
No ponto, afirma a parte autora que a empresa requerida
esteve em seu imóvel e realizou a troca de seu relógio medidor,
sendo, posteriormente, cobrada por valores pretéritos a título de
recuperação de consumo. Afirma que não lhe foram informados os
parâmetros utilizados para se chegar no valor cobrado, o qual se
mostra exorbitante, não tendo condições de pagá-lo.
A empresa requerida sustenta, em sua defesa, que realizou vistoria
e constatou irregularidades, razão pela qual realizou a troca do
relógio medidor, com posterior apuração da diferença de consumo,
não tendo juntado qualquer documento capaz de corroborar suas
afirmações.
Este juízo, acompanhando o entendimento do nosso Tribunal de
Justiça, efetivamente tem entendido que o exame realizado pela
ré, nos casos de retirada dos relógios medidores das residências,
feito unilateralmente, não pode ser utilizado como motivo de – em
caso de não pagamento – autorizar a suspensão do fornecimento
de energia.
Não há dúvidas. O exame unilateral, sem qualquer possibilidade
de acompanhamento e contestação, ainda que possa ser utilizado
como parâmetro para ação de cobrança – até porque outras provas
se permitiriam – não pode fundamentar motivo de suspensão de
fornecimento de energia. Entretanto, no presente caso não consta
ter isso ocorrido e sequer ameaça.
Ocorre que, o que pretende a parte autora é a declaração de
inexigibilidade de obrigação.
Nesse viés, anoto que o juízo não pode ser alheio aos elementos
dos autos. Todavia, sequer consta dos autos a realização de
exame – ainda que unilateral, é verdade – capaz de demonstrar
que o relógio medidor da parte autora encontrava-se com qualquer
irregularidade, o que obsta a efetivação da medida do consumo de
energia elétrica na residência do ora autor.
Ou seja, a empresa ré, apesar de ter apresentado contestação, não
se desincumbiu de demonstrar qualquer fato extintivo, impeditivo
ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe cabia (art. 373,
II do CPC).
Desta feita, considerando que a requerida não se desincumbiu de
seu ônus, deve suportar as consequências de sua desídia.
Destaco, ainda, que a ré deve realizar fiscalização, entretanto precisa
obedecer as normas legais, sobretudo o direito do contraditório e
ampla defesa do consumidor. Vale frisar que a CERON não pode
simplesmente alegar irregularidade no medidor, constatada em
suposta perícia unilateral, e emitir fatura com valores elevados, sob
o argumento de que o consumo medido anteriormente fora abaixo
do que efetivamente consumido.
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In casu, não tendo a parte requerida juntado qualquer documento
capaz de corroborar que houve o regular atendimento as
determinações impostas pela ANEEL para recuperação de
consumo, bem como de que o parâmetro utilizado se encontra
em consonância com o real consumo de energia elétrica da parte
autora, a fatura lançada de forma arbitrária e injustificada se mostra
indevida.
Nesse ponto é importante ressaltar, por oportuno, que o documento
Id. 15908178, pág. 3, não trata-se de histórico de consumo, mas só
memorial descritivo dos meses refaturados.
Ora, não havendo qualquer comprovação de que a parte autora
tomou ciência dos procedimentos adotados, ou, ainda, fora
notificada acerca de eventual perícia a ser realizada no aparelho
retirado de sua residência.
No mais, a interpretação mais favorável deve sempre ocorrer em
prol do consumidor:
“...O princípio da isonomia tem sido entendido, modernamente,
como tendo implicação consequencial de igualdade substancial
real, e não apenas formal. Isso se traduz, na prática, com a
consideração de que isonomia quer significar tratar desigualmente
os desiguais na exata medida de suas desigualdades”. O art. 4º, I,
do CDC traz como princípio o reconhecimento de que o consumidor
é a parte mais fraca na relação jurídica de consumo. Não o fez de
modo arbitrário, mas atendendo à recomendação da Resolução da
Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, de 9 de
abril de 1985, e da doutrina. Com isso vê-se que o Código, ao dar
tratamento diferenciado aos sujeitos da relação de consumo, nada
mais fez do que aplicar e obedecer ao princípio constitucional da
isonomia, tratando desigualmente partes desiguais...” (in Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do
Anteprojeto - Ada Pellegrini Grinover e outros - Editora Forense
Universitária - 7ª Edição, revista e ampliada - Junho/2001 - Rio de
Janeiro/RJ - pag. 488).
Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor,
encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade
que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia,
dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam
litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo
a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa
tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas
desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça
social. Ressalte-se que esta vulnerabilidade refere-se não apenas
a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.
Dessa forma, não vejo outra solução a dar ao caso senão julgar
procedente o pedido declaratório de nulidade do débito referente
à “recuperação de consumo” pela maneira como foi realizada pela
concessionária.
De outra banda, no que cinge aos reclamados danos morais, tenho
que estes não merecem procedência.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, formulados por JOSÉ VILELA, em face de
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - CERON, ambos
qualificados nos autos, para confirmar a tutela antecipada e
DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, no
valor de R$ 2.720,80 (dois mil, setecentos e vinte reais e oitenta
centavos), gerada a título de recuperação de consumo. Todavia,
fica, desde já, resguardado o direito da parte requerida em realizar
novo faturamento, desde que feito com base na média de consumo
real da parte autora e atendidos os critérios e procedimentos legais.
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme
art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquive-se.
Machadinho do Oeste/RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700057695.2018.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 19/03/2018 10:37:39
Requerente: MARIA GOMES MERCES
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
Do Julgamento Antecipado do Mérito
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I), visto que a preliminar arguida já fora
analisada em sede de despacho saneador.
Assim, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, “A finalidade da prova é o convencimento do juiz,
sendo ele o seu direto e principal destinatário, de modo que
a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola
norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer
provas que entender pertinentes à solução da demanda (art.
330 do CPC); exsurgindo o julgamento antecipado da lide
como mero consectário lógico da desnecessidade de maiores
diligências.”.(REsp 1338010/SP).
Do mérito
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo a parte requerente consumidor típico (art. 2º. CDC) e a
parte requerida fornecedor, nos termos do artigo 3º do CDC.
Trata-se de ação onde busca a parte autora que seja declarada
indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 2.756,39 (dois mil,
setecentos e cinquenta e seis e trinta e nove centavos), a título
de recuperação de consumo e condenação da requerida em
danos morais a que deu causa, em razão da cobrança indevida.
Malgrado se trate de relação consumerista, em que se admite a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não se afasta
da parte autora, ainda que em situação de vulnerabilidade, o
ônus de fazer prova mínima da existência de seu direito.
Assim, na essência, o caso em pauta não difere de tantos outros
já julgados neste Juízo e tampouco de inúmeros outros que
tramitam ou tramitaram pelo
PODER JUDICIÁRIO de Rondônia.
Isto porque, a jurisprudência tem sido uníssona em decretar a
invalidade de perícias realizadas pela requerida em razão da
unilateralidade e da dificuldade de acompanhamento por parte
do consumidor, posto que realizadas em laboratórios situados
em distantes estados da federação.
Deve-se considerar, no entanto, que a requerida tem buscado
alternativas e envidado esforços para solucionar o problema,
uma vez que submete os medidores retirados à análise de órgão
acreditado a fazê-lo. Ademais, não se pode perder de vista o
fato de que a concessão de energia elétrica pressupõe a efetiva
contraprestação, qual seja, o pagamento.
No ponto, afirma a parte autora que a empresa requerida
esteve em seu imóvel e realizou a troca de seu relógio medidor,
sendo, posteriormente, cobrada por valores pretéritos a título de
recuperação de consumo. Afirma que não lhe foram informados
os parâmetros utilizados para se chegar no valor cobrado, o qual
se mostra exorbitante, não tendo condições de pagá-lo.
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A empresa requerida sustenta, em sua defesa, que realizou vistoria
e constatou irregularidades, razão pela qual realizou a troca do
relógio medidor, com posterior apuração da diferença de consumo
no período de agosto/2011 a julho/2014.
Este juízo, acompanhando o entendimento do nosso Tribunal de
Justiça, efetivamente tem entendido que o exame realizado pela
ré, nos casos de retirada dos relógios medidores das residências,
feito unilateralmente, não pode ser utilizado como motivo de – em
caso de não pagamento – autorizar a suspensão do fornecimento
de energia.
Não há dúvidas. O exame unilateral, sem qualquer possibilidade
de acompanhamento e contestação, ainda que possa ser utilizado
como parâmetro para ação de cobrança – até porque outras provas
se permitiriam – não pode fundamentar motivo de suspensão de
fornecimento de energia. Entretanto, no presente caso não consta
ter isso ocorrido e sequer ameaça.
Ocorre que, o que pretende a parte autora é a declaração de
inexigibilidade de obrigação.
Nesse viés, anoto que o juízo não pode ser alheio aos elementos
dos autos. Neles consta a realização de exame – unilateral, é
verdade – que demonstra que o relógio medidor encontrava-se
antigo e ineficiente, de forma a não permitir a efetivação da medida
do consumo de energia elétrica na residência do ora autor.
Assim, ainda que não se dê crédito a esse exame, nota-se que a
prova juntada Id. 17604641, pág. 01/05 (histórico de consumo) lhe
é desfavorável.
Ora, segundo documento de17604641, pág. 01/05, a unidade
consumidora do autor possuía medição ínfima de consumo . Após
a retirada do relógio medidor e a sua substituição o consumo de
energia apresentou-se praticamente dobrada. Ou seja, o referido
documento demonstra absoluta irregularidade na medição do
consumo, pelo autor, antes da substituição do relógio medidor.
Dessa forma, ainda que não se dê qualquer crédito ao exame
realizado unilateralmente pela ré, não se pode deixar de entender
que irregularidade havia. Consequentemente houve diferença
entre o consumo registrado e o efetivado, de forma a permitir um
pagamento a menor pelo autor.
A parte autora sequer produziu alguma prova capaz de colocar
em dúvida a veracidade da medição realizada, na medida em que
não demonstrou que os equipamentos existentes no local não
atingiriam o consumo aferido.
Pela situação apresentada, torna-se flagrante que a cobrança e os
débitos apurados pela requerida não possui irregularidade, visto
que cobrado abaixo da média de consumo real da parte autora.
Portanto, em relação ao pleito de inexistência do débito, se mostra
curial que a cobrança questionada na exordial decorre de regular
exercício do direito da requerida, a implicar na improcedência da
pretensão autoral neste ponto.
No mesmo sentido, quanto ao pedido de indenização por danos
morais, este não restou caracterizado, vez que a simples cobrança
sem que ocorra negativação do nome da parte autora, tampouco a
suspensão do fornecimento dos serviços pela requerida, não passa
de mero dissabor.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, revogo liminar anteriormente deferida e JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial, pondo fim ao processo de
conhecimento, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I,
do Código de Processo Civil.
Sem honorários e sem custas, com fundamento no art. 55 da Lei
nº 9.099/95.
Sentença publicada e registrada automaticamente.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se.
Intime-se
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA.
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700190834.2017.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 08/08/2017 14:32:46
Requerente: MAURA ALMEIDA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Sentença
Vistos,
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE
RONDÔNIA em face da sentença de ID 15138321. Aduz que a
sentença contém omissão, visto que não aplicou o posicionamento
unificado da Turma Recursal do Estado de Rondônia acerca da
limitação dos dias devidos para pagamento de auxílio-transporte.
Instada a se manifestar, a parte embargada apresentou
contrarrazões aduzindo que não há omissão a ser sanada, sendo o
objetivo da recorrente a rediscussão do julgado.
O incidente é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com o art. 1.022, I a III, do CPC, só cabem embargos de
declaração para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
b) suprir omissão ou ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material;
Nesse viés, anoto que a discussão é devida. Explico.
Com razão a parte requerida/embargante pois, de fato, este juízo
nada dispôs acerca da limitação aos dias efetivamente trabalhados
para pagamento dos valores devidos a título de auxílio-transporte,
o qual não pode ser pago de forma indiscriminada.
Isto porque, conforme é cediço, o vale-transporte constitui benefício
que o empregador antecipará ao trabalhador para utilização efetiva
em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa,
de forma que não há como se incluir, a título de período devido, os
dias não laborados pelo empregado.
Assim, ao reconhecer o direito da parte autora/embargada em
receber os valores devidos a título de retroativos do auxíliotransporte implantado de forma tardia, competia a este juízo
delimitar o período devido tão somente aos dias efetivamente
trabalhados, o que não ocorreu.
Nesse viés, acolho os presentes embargos para suprir a omissão
apontada na sentença, devendo a mesma constar com os seguintes
termos:
“S E N T E N Ç A
Vistos,
Relatório dispensado nos termos da lei.
A questão essencial discutida nestes autos cinge-se,
fundamentalmente, ao direito da parte requerente em receber o
auxílio-transporte na forma de retroativos, com fundamento na Lei
Complementar 68/1992.
A parte requerida, devidamente citada, apresentou resposta,
onde alega que a legislação invocada não ampara o pleito autoral
durante o período vindicado.
Pois bem. A Lei Estadual Complementar 68/92, prevê o pagamento
do auxílio-transporte aos servidores públicos do estado de
Rondônia e embora a lei mencione que o auxílio é devido
apenas aos servidores que fazem o uso do transporte coletivo, o
entendimento jurisprudencial dominante é que o benefício alcance
todos aqueles que tenham gastos com o seu deslocamento até o
local de trabalho.
O auxílio-transporte, como se sabe, possui caráter indenizatório,
sendo abstrato e genérico. É incompatível com a sua natureza
jurídica alcançar apenas aqueles que se utilizam do transporte
coletivo.
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Do contrário, não haveria igualdade no tratamento entre os
servidores, já que não beneficiaria os que se utiliza de outros
meios de locomoção e que, também, possuem gastos com o seu
deslocamento.
No ponto:
A legislação e a jurisprudência pátria asseguram ao trabalhador o
direito à percepção de auxílio-transporte, independentemente do
meio de transporte utilizado para seu deslocamento até o local de
trabalho restando caracterizada a verossimilhança das alegações
do autor e sendo caso de antecipação dos efeitos da tutela (TRF4,
AI nº. 2004.04.01.023564-9 / RS, Quarta Turma, Rel. Des. EDGARD
LIPPMANN JUNIOR, DJU de 19/01/2005).
Não resta dúvida de que o auxílio-transporte seja devido ao servidor
público. A já mencionada Lei Complementar Estadual 68/92, no art.
84, prevê a concessão do benefício, nos seguintes termos:
“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”.
A parte autora passou a receber o benefício em questão apenas
a partir de fevereiro/2016, sendo que o mesmo era devido pela
administração desde a edição da LC 68/92, o que confere à parte
requerente o direito ao recebimento das parcelas em forma de
retroativos, respeitado a prescrição quinquenal.
Os argumentos da requerida de ausência de parâmetros para
efetivo pagamento do auxílio-transporte não merecem acolhimento,
em razão do que dispõe o Decreto Estadual 4451/89, que disciplina
a concessão do auxílio-transporte aos servidores públicos civis do
Estado de Rondônia, de suas Autarquias e Fundações Públicas
Estaduais, onde se permite utilizar parâmetros legais para a
concessão do benefício.
Portanto, não há dúvidas de que a parte autora faz jus ao
recebimento da verba referente ao auxílio-transporte, cabendo
ao requerido pagar os retroativos, respeitando-se a prescrição
quinquenal das parcelas vencidas antes da implantação do auxíliotransporte (fevereiro/2017), conforme previsto no art. 1º, do Decreto
nº 20.910/32, corrigidos com juros e correção monetária.
Ressalto, por oportuno, que deve ser utilizado como base de
cálculo o valor pago mensalmente para a categoria que a parte
autora pertence, multiplicando-se esse valor pela quantidade de
deslocamentos diários (observada a sua carga horária) somente
nos dias úteis ou de efetivo exercício, limitado ao máximo de
4(quatro) deslocamentos diários e 22(vinte e dois) dias ao mês,
cujo parâmetro, inclusive, já é adotado pelo Tribunal de Justiça no
pagamento do mesmo auxílio aos seus servidores (resolução n.º
22/2012-PR, Publicada no DJE n.º 160, de 29/8/2012).
Com relação ao pedido subsidiário do Estado, para custear somente
o que exceder os 6% (seis por cento) do vencimento básico do
servidor, registro que poderia se entender de forma diferente com
base no Decreto 21.375/2016.
Contudo, conforme recente decisão da Turma Recursal, o referido
dispositivo foi revogado, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO NOVA. REJEIÇÃO.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. LCE 68/92. CONCESSÃO NOS
TERMOS DO DECRETO ESTADUAL 4.451/89. OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. –
Devem ser rejeitados os embargos de declaração que apontem
omissão ou contradição acerca de questão não alegada no
momento próprio, sobretudo quando se trata de legislação local
não apresentada pelas partes. - Não há que se falar em omissão
ou contradição na decisão que determina a concessão do auxíliotransporte a servidor estadual nos termos do Decreto estadual n.
4.451/1989, haja vista que, até que surja nova regulamentação, ele
continua a viger e a regulamentar o art. 84 da Lei Complementar
estadual 68/1992, mesmo com o advento dos Decretos estaduais
n.s 21.299/2016 e 21.375/2016, os quais foram extirpados do
mundo jurídico. - É devido o desconto de 6% sobre o salário-base
do servidor previsto no Decreto Estadual n. 4.451/1989 em se
tratando de auxílio-transporte. - É necessário pedido administrativo
do servidor a partir do qual é devido o auxílio transporte (art. 6º
do Decreto estadual n. 4.451/2989). Na inexistência do pedido
administrativo o termo inicial é o ajuizamento da ação.
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ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO, por
sentença com resolução do mérito, o pedido formulado na inicial,
PARCIALMENTE PROCEDENTE e em consequência, CONDENO
o Estado de Rondônia a realizar o pagamento das parcelas
retroativas e não pagas a título de auxílio-transporte, observando
o prazo prescricional, o que exceder a 6%(seis por cento) de
seu vencimento básico, respeitando a prescrição quinquenal,
considerando apenas os dias úteis e de efetivo exercício, limitado
a 4(quatro) deslocamentos diários (observada a carga horária do
servidor) e 22(vinte e dois) dias mês, corrigidas com juros de 0,5%
ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data
que deveria ter sido efetuado o pagamento da parcela.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts.
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Dispensado o reexame necessário, nos termos do art. 11 da Lei
12.153/2009.
Transitada em julgado, não havendo cumprimento voluntário, a
parte autora deverá observar as disposições da Lei 12.153/2009.
Para fins de apuração do montante a receber, a liquidação darse-á mediante a apresentação de simples planilha de cálculos pela
própria parte interessada, dando-se vistas à parte requerida para
impugnação, sob pena de anuência.
Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no
prazo de 05 (cinco) dias, ao arquivo com as notações de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/CARTA
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
Adip Chaim Elias Homsi
Juiz Substituto”
Desta feita, ACOLHO os embargos de declaração opostos, pelos
motivos acima expostos, sanando a omissão alegada, mantendo
inalterados os demais termos.
Reaberto o prazo recursal a contar da publicação desta decisão.
Intimem-se.
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700078161.2017.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 13/04/2017 17:27:26
Requerente: IRAN SILVA DE CASTRO
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Sentença
Vistos,
Relatório dispensado na forma do art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Do Julgamento Conforme o Estado do Processo
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I).
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o seu
direto e principal destinatário, de modo que a livre convicção do
magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade
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ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes
à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo o julgamento
antecipado da lide como mero consectário lógico da desnecessidade
de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP).
Do mérito
Trata-se de Ação de Cobrança das Parcelas Retroativas do Auxíliotransporte, ajuizada por IRAN SILVA DE CASTRO em face do
ESTADO DE RONDÔNIA, onde a parte autora aduz que o referido
benefício somente foi implantado em sua folha de pagamento,
porém não recebeu o pagamento dos valores retroativos. Juntou
fichas financeiras. Requer a condenação do Requerido ao
pagamento das parcelas retroativas do auxílio-transporte, de
março/2012 a fevereiro/2016.
Pois bem, o pagamento do auxílio-transporte em favor dos
servidores públicos estaduais está previsto na Lei Estadual
Complementar n. 68/92, mais precisamente no inciso I, art. 82, que
reza:
Art. 82 - São concedidos aos servidores os seguintes auxílios
pecuniários:
I – transporte.
Em seguida o art. 84 estabelece:
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.
§ 1º - O auxílio transporte é concedido mensalmente e por
antecipação, com a utilização de sistema de transporte coletivo,
sendo vedado o uso de transportes especiais.
§ 2º - Ficam desobrigados da concessão por auxílio, os órgãos ou
entidades que transportem seus servidores por meios próprios ou
contratados.
No ponto, malgrado a lei mencione que o referido auxílio é devido
apenas aos servidores que fazem o uso do transporte coletivo, o
entendimento jurisprudencial dominante é de que o benefício deve
alcançar todos àqueles que tenham gastos com o seu deslocamento
até o local de trabalho.
Tal fato se justifica porquanto o auxílio-transporte possui caráter
indenizatório, é abstrato e genérico, mostrando-se incompatível
com a sua natureza jurídica alcançar apenas aqueles que se
utilizam do transporte coletivo. Do contrário, não haveria igualdade
no tratamento entre os servidores, já que não beneficiaria os que
se utiliza de outros meios de locomoção e que, também, possuem
gastos com o seu deslocamento.
Inclusive, esse tem sido o entendimento majoritário dos tribunais
pátrios, conforme se infere:
A legislação e a jurisprudência pátria asseguram ao trabalhador o
direito à percepção de auxílio-transporte, independentemente do
meio de transporte utilizado para seu deslocamento até o local de
trabalho restando caracterizada a verossimilhança das alegações
do autor e sendo caso de antecipação dos efeitos da tutela (TRF4,
AI nº2004.04.01.023564-9/ RS, Quarta Turma, Rel. Des.Edgard
Lippmann Junior, DJU de 19/ 01/ 2005).
SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. CONCESSÃO.
AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
CONFIRMADA. É entendimento pacificado pelo STJ que o servidor
público que se utiliza de veículo próprio para deslocar-se ao serviço
faz jus ao recebimento de auxílio-transporte (Resp 238.740 – RS).
A administração pública não pode eximir-se de pagar aos seus
servidores o auxílio-transporte, previsto em estatuto próprio, ao
argumento de não estar regulamentado o referido auxílio, uma vez
que deixou de fazê-lo no prazo legal previsto pela norma instituidora
do direito, devendo ser utilizado o Decreto estadual n. 4451/89, que
disciplina a concessão do auxílio-transporte aos servidores públicos
civis do Estado de Rondônia, de suas Autarquias e Fundações
Públicas Estaduais, até que seja suprida essa omissão (Incidente
de Uniformização de jurisprudência 0014508-16.2010.8.22.0000,
TJRO). (Recurso Inominado nº 000065-43.2013.8.22.0004, Rel.
Juiz Marcos Alberto Oldakowski, J. 02/09/2013).
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Dito isto, anoto que a alegação do Estado de Rondônia de ausência
de previsão legal para o pagamento dos adicionais ao servidor
da educação, por haver lei especial disciplinando a carreira dos
profissionais da educação se mostraria inviável a aplicação da
lei geral, não procede, pois não resta dúvida de que o auxíliotransporte seja devido ao servidor público da educação.
Tanto é assim que o próprio Requerido reconheceu este direito e
implantou, administrativamente, o benefício de auxílio-transporte
para a parte autora em fevereiro/2017, e, desde então vem
efetuando seu pagamento regularmente, conforme cópias das
fichas financeiras juntadas nos autos (ID 9644123).
É dizer. Percebe-se ser inegável a previsão legal sobre a
concessão do auxílio-transporte ao servidor público em razão do
deslocamento ao seu local de trabalho. Ocorre que, se no município
de lotação do servidor não há transporte coletivo, o Estado defende
a impossibilidade de concessão do benefício, já que não há o
preenchimento de todos os requisitos legais.
Por outro lado, decorrido o prazo estabelecido na lei para
regulamentação da matéria pelo chefe do poder executivo sem
qualquer providência, percebe-se flagrante cerceamento ao direito
da parte recorrente em receber o benefício, mesmo havendo
previsão legal para tanto.
Assim, de certo que a inexistência desta regulamentação durante
o período de omissão do Estado não tem o condão eximir o Ente
Federativo ao pagamento da vantagem. Neste exato sentido já
decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E SEUS REFLEXOS
SOBRE HORA-EXTRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO
DO DIREITO. INOBSERVÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DO PRAZO ESTIPULADO EM LEI PARA FAZÊLO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO. DANOS
MORAIS. INCABÍVEIS (TJRO - Câmaras Especiais Reunidas
- 0014407-76.2010.822.0000 - Relator: Des. Rowilson Teixeira
(Substituído pela Juíza Duília Sgrott Reis). Julgado em 10/12/2010).
Neste diapasão, saliento que a interpretação literal da norma nem
sempre expressa a intenção precípua do legislador.
Dito isto, evidente que retirar do servidor o direito ao auxíliotransporte em virtude de não haver transporte coletivo
regulamentado na localidade de lotação seria o mesmo que punilo pela não disponibilização de um direito social básico, fruto da
própria inércia do Estado.
Além disso, o fato de o servidor utilizar de meios próprios para se
deslocar ao seu local de trabalho também justifica a concessão do
benefício, já que a indenização se dá pelo fato efetivo deslocamento
diário. O transporte público serve apenas como parâmetro
pecuniário do benefício, e não como condição ou pré-requisito para
sua percepção. Este é o entendimento pacífico do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL.INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADEOU OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. - Não há no acórdão contradição,
obscuridade ou omissão, consoante disposto no artigo 535, I e II, do
CPC, tampouco erro material a ser sanado. - O julgado embargado
analisou a questão em conformidade com o entendimento deste
colendo Tribunal, firmado sob a orientação de que o servidor que
se utiliza de veículo próprio para deslocamento afeto ao serviço
tem direito à percepção do auxílio-transporte. - A embargante
pretende, por via oblíqua, ou seja, por intermédio de aclaratórios,
com nítido caráter infringente, novo julgamento da demanda e a
inversão do meritus causa e, o que não se coaduna com a medida
integrativa. Embargos rejeitados (STJ - EDcl no AgRg no REsp:
1243206 PR 2011/0052571-4, Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha,
Data de Julgamento: 20/09/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 04/10/2011).
Inclusive, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
já adota esse entendimento, conforme se observa dos seguintes
arestos:
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Declaratórios. Efeitos infringentes. Auxílio-transporte. Cobrança.
Requisitos. Equiparação. Direito. A só ausência de transporte
coletivo público urbano na comarca onde é lotado o servidor não
justifica a negativa de indenização do vale-transporte, se há lei
municipal equiparando o serviço por veículo de aluguel, por isso que,
provado o deslocamento, o itinerário e o custo, há direito ao valetransporte. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os desembargadores da 1ª Câmara Especial do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, na conformidade da ata de
julgamentos e das notas taquigráficas, em, POR UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR. O desembargador Eurico Montenegro e o juiz Daniel
Ribeiro Lagos acompanharam o voto do relator. (TJRO - 1ª Câmara
Especial , Processo n.º 0002979-34.2009.8.22.0000 - Mandado de
Segurança, Relator: Desembargador Eliseu Fernandes, Data de
julgamento: 22/04/2010).
Sendo assim, tenho que igualmente não merece prosperar a
alegação do requerido de que se mostra indevido o pagamento
retroativo, a título de auxílio-transporte, por falta de regulamentação,
por não estar previsto no Decreto Estadual n. 4.451/1989, que
estabelece os requisitos necessários à concessão do valetransporte.
Portanto, não há dúvidas de que a parte autora faz jus ao
recebimento da verba referente ao auxílio-transporte, cabendo
ao requerido pagar os retroativos, respeitando-se a prescrição
quinquenal das parcelas vencidas antes da implantação do auxíliotransporte (fevereiro/2017), conforme previsto no art. 1º, do Decreto
nº 20.910/32, corrigidos com juros e correção monetária.
Ressalto, por oportuno, que deve ser utilizado como base de
cálculo o valor pago mensalmente para a categoria que a parte
autora pertence, multiplicando-se esse valor pela quantidade de
deslocamentos diários (observada a sua carga horária) somente
nos dias úteis ou de efetivo exercício, limitado ao máximo de
4(quatro) deslocamentos diários e 22(vinte e dois) dias ao mês,
cujo parâmetro, inclusive, já é adotado pelo Tribunal de Justiça no
pagamento do mesmo auxílio aos seus servidores (resolução n.º
22/2012-PR, Publicada no DJE n.º 160, de 29/8/2012).
Com relação ao pedido subsidiário do Estado, para custear somente
o que exceder os 6%(seis por cento) do vencimento básico do
servidor, registro que já entendi de forma diferente, contudo, o fiz
com base no Decreto nº 21.375/2016.
Ocorre que conforme recente decisão da Turma Recursal, o
referido dispositivo foi revogado, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO NOVA. REJEIÇÃO.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. LCE 68/92. CONCESSÃO NOS
TERMOS DO DECRETO ESTADUAL 4.451/89. OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. –
Devem ser rejeitados os embargos de declaração que apontem
omissão ou contradição acerca de questão não alegada no
momento próprio, sobretudo quando se trata de legislação local
não apresentada pelas partes. -Não há que se falar em omissão
ou contradição na decisão que determina a concessão do auxíliotransporte a servidor estadual nos termos do Decreto estadual n.
4.451/1989, haja vista que, até que surja nova regulamentação, ele
continua a viger e a regulamentar o art. 84 da Lei Complementar
estadual 68/1992, mesmo com o advento dos Decretos estaduais
n.s 21.299/2016 e 21.375/2016, os quais foram extirpados do
mundo jurídico. -É devido o desconto de 6% sobre o salário-base
do servidor previsto no Decreto Estadual n. 4.451/1989 em se
tratando de auxílio-transporte. -É necessário pedido administrativo
do servidor a partir do qual é devido o auxílio transporte (art. 6º
do Decreto estadual n. 4.451/2989). Na inexistência do pedido
administrativo o termo inicial é o ajuizamento da ação.
No entanto, tal entendimento deve ser acatado com a ressalva de
que deve ser dado tratamento isonômico a todos os servidores.
Assim, seguindo o entendimento do acórdão da Turma Recursal
RI 0002056-96.2014.8.22.0011, Relator Juiz Arlen Jose Silva de
Souza, DJ 13/05/2006, independentemente da regulamentação,
até que sejam uniformizados os valores para todos os servidores
públicos, deverá seguir a mesma base atual de cálculo dos demais
servidores.
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DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de condenar
o ESTADO DE RONDÔNIA para:
a) CONDENAR a parte requerida a pagar as parcelas retroativas e
não pagas a título de auxílio-transporte, observando-se a prescrição
quinquenal, até janeiro/2017, mês anterior à efetiva implantação do
referido auxílio em folha de pagamento, o que exceder a 6%(seis
por cento) de seu vencimento básico, respeitando a prescrição
quinquenal, considerando apenas os dias úteis e de efetivo
exercício, limitado a 4(quatro) deslocamentos diários (observada a
carga horária do servidor) e 22(vinte e dois) dias mês;
A correção monetária dever á ocorrer da seguinte forma: a) até
25/03/2015, segundo os índices de variação mensal estabelecida
na caderneta de poupança - TR (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
redação dada pela Lei n.º 11.960/09); b) A partir de 26/03/2015, de
acordo com o IPCA-E.
Os juros moratórios, devidos a partir da citação, deverão incidir
de acordo com os índices de variação mensal estabelecida na
caderneta de poupança - TR (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
redação dada pela Lei n.º 11.960/09);
Sem custas e sem honorários advocatícios, com fundamento no
art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 3º, da Lei Estadual nº 301/90.
Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme art. 11 da
Lei 12.153/2009.
Com o trânsito em julgado, deverá a parte Autora atualizar os
cálculos e requerer o cumprimento da sentença.
Se nada for requerido no prazo de 05(cinco) dias, ao arquivo com
as anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
SIRVA-SE A PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700161564.2017.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 05/07/2017 12:19:22
Requerente: JAQUELINE RONCONI
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Sentença
Vistos,
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE
RONDÔNIA em face da sentença de ID 15146874. Aduz que a
sentença contém omissão, visto que não aplicou o posicionamento
unificado da Turma Recursal do Estado de Rondônia acerca da
limitação dos dias devidos para pagamento de auxílio-transporte.
Instada a se manifestar, a parte embargada apresentou
contrarrazões aduzindo que não há omissão a ser sanada, sendo o
objetivo da recorrente a rediscussão do julgado.
O incidente é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com o art. 1.022, I a III, do CPC, só cabem embargos de
declaração para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
b) suprir omissão ou ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material;
Nesse viés, anoto que a discussão é devida. Explico.
Com razão a parte requerida/embargante pois, de fato, este juízo
nada dispôs acerca da limitação aos dias efetivamente trabalhados
para pagamento dos valores devidos a título de auxílio-transporte,
o qual não pode ser pago de forma indiscriminada.
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Isto porque, conforme é cediço, o vale-transporte constitui benefício
que o empregador antecipará ao trabalhador para utilização efetiva
em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa,
de forma que não há como se incluir, a título de período devido, os
dias não laborados pelo empregado.
Assim, ao reconhecer o direito da parte autora/embargada em
receber os valores devidos a título de retroativos do auxíliotransporte implantado de forma tardia, competia a este juízo
delimitar o período devido tão somente aos dias efetivamente
trabalhados, o que não ocorreu.
Nesse viés, acolho os presentes embargos para suprir a omissão
apontada na sentença, devendo a mesma constar com os seguintes
termos:
“S E N T E N Ç A
Vistos,
Relatório dispensado nos termos da lei.
A questão essencial discutida nestes autos cinge-se,
fundamentalmente, ao direito da parte requerente em receber o
auxílio-transporte na forma de retroativos, com fundamento na Lei
Complementar 68/1992.
A parte requerida, devidamente citada, não apresentou resposta,
razão pela qual, com supedâneado no art. 20 da Lei n. 9.099/95,
decreto-lhe a revelia, com todos os efeitos que lhe são inerentes,
inclusive, confissão, salvo se o contrário resultar da convicção do
juiz.
Isto é. A revelia não possui efeito absoluto. No julgamento do
mérito, o magistrado deve se pautar pelas provas carreadas aos
autos, verificar a verossimilhança das alegações do autor junto
com as provas produzidas e formar um juízo de convencimento.
Feitas as considerações acima, passo ao exame do mérito.
Pois bem. A Lei Estadual Complementar 68/92, prevê o pagamento
do auxílio-transporte aos servidores públicos do estado de
Rondônia e embora a lei mencione que o auxílio é devido
apenas aos servidores que fazem o uso do transporte coletivo, o
entendimento jurisprudencial dominante é que o benefício alcance
todos aqueles que tenham gastos com o seu deslocamento até o
local de trabalho.
O auxílio-transporte, como se sabe, possui caráter indenizatório,
sendo abstrato e genérico. É incompatível com a sua natureza
jurídica alcançar apenas aqueles que se utilizam do transporte
coletivo. Do contrário, não haveria igualdade no tratamento entre
os servidores, já que não beneficiaria os que se utiliza de outros
meios de locomoção e que, também, possuem gastos com o seu
deslocamento.
No ponto:
A legislação e a jurisprudência pátria asseguram ao trabalhador o
direito à percepção de auxílio-transporte, independentemente do
meio de transporte utilizado para seu deslocamento até o local de
trabalho restando caracterizada a verossimilhança das alegações
do autor e sendo caso de antecipação dos efeitos da tutela (TRF4,
AI nº. 2004.04.01.023564-9 / RS, Quarta Turma, Rel. Des. EDGARD
LIPPMANN JUNIOR, DJU de 19/01/2005).
Não resta dúvida de que o auxílio-transporte seja devido ao servidor
público. A já mencionada Lei Complementar Estadual 68/92, no art.
84, prevê a concessão do benefício, nos seguintes termos:
“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”.
A parte autora passou a receber o benefício em questão apenas
a partir de fevereiro/2016, sendo que o mesmo era devido pela
administração desde a edição da LC 68/92, o que confere à parte
requerente o direito ao recebimento das parcelas em forma de
retroativos, respeitado a prescrição quinquenal.
Não bastasse, o Decreto Estadual n. 4451/89 disciplina a concessão
do auxílio-transporte aos servidores públicos civis do Estado de
Rondônia, de suas Autarquias e Fundações Públicas Estaduais,
onde se permite utilizar parâmetros legais para a concessão do
benefício.
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Os argumentos da requerida de ausência de parâmetros para
efetivo pagamento do auxílio-transporte não merecem acolhimento,
em razão do que dispõe o Decreto Estadual 4451/89, que disciplina
a concessão do auxílio-transporte aos servidores públicos civis do
Estado de Rondônia, de suas Autarquias e Fundações Públicas
Estaduais, onde se permite utilizar parâmetros legais para a
concessão do benefício.
Portanto, não há dúvidas de que a parte autora faz jus ao
recebimento da verba referente ao auxílio-transporte, cabendo
ao requerido pagar os retroativos, respeitando-se a prescrição
quinquenal das parcelas vencidas antes da implantação do auxíliotransporte (fevereiro/2017), conforme previsto no art. 1º, do Decreto
nº 20.910/32, corrigidos com juros e correção monetária.
Ressalto, por oportuno, que deve ser utilizado como base de
cálculo o valor pago mensalmente para a categoria que a parte
autora pertence, multiplicando-se esse valor pela quantidade de
deslocamentos diários (observada a sua carga horária) somente
nos dias úteis ou de efetivo exercício, limitado ao máximo de
4(quatro) deslocamentos diários e 22(vinte e dois) dias ao mês,
cujo parâmetro, inclusive, já é adotado pelo Tribunal de Justiça no
pagamento do mesmo auxílio aos seus servidores (resolução n.º
22/2012-PR, Publicada no DJE n.º 160, de 29/8/2012).
Com relação ao pedido subsidiário do Estado, para custear somente
o que exceder os 6% (seis por cento) do vencimento básico do
servidor, registro que poderia se entender de forma diferente com
base no Decreto 21.375/2016.
Contudo, conforme recente decisão da Turma Recursal, o referido
dispositivo foi revogado, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO NOVA. REJEIÇÃO.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. LCE 68/92. CONCESSÃO NOS
TERMOS DO DECRETO ESTADUAL 4.451/89. OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. –
Devem ser rejeitados os embargos de declaração que apontem
omissão ou contradição acerca de questão não alegada no
momento próprio, sobretudo quando se trata de legislação local
não apresentada pelas partes. - Não há que se falar em omissão
ou contradição na decisão que determina a concessão do auxíliotransporte a servidor estadual nos termos do Decreto estadual n.
4.451/1989, haja vista que, até que surja nova regulamentação, ele
continua a viger e a regulamentar o art. 84 da Lei Complementar
estadual 68/1992, mesmo com o advento dos Decretos estaduais
n.s 21.299/2016 e 21.375/2016, os quais foram extirpados do
mundo jurídico. - É devido o desconto de 6% sobre o salário-base
do servidor previsto no Decreto Estadual n. 4.451/1989 em se
tratando de auxílio-transporte. - É necessário pedido administrativo
do servidor a partir do qual é devido o auxílio transporte (art. 6º
do Decreto estadual n. 4.451/2989). Na inexistência do pedido
administrativo o termo inicial é o ajuizamento da ação.
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO, por
sentença com resolução do mérito, o pedido formulado na inicial,
PARCIALMENTE PROCEDENTE e em consequência, CONDENO
o Estado de Rondônia a realizar o pagamento das parcelas
retroativas e não pagas a título de auxílio-transporte, observando
o prazo prescricional, o que exceder a 6%(seis por cento) de
seu vencimento básico, respeitando a prescrição quinquenal,
considerando apenas os dias úteis e de efetivo exercício, limitado
a 4(quatro) deslocamentos diários (observada a carga horária do
servidor) e 22(vinte e dois) dias mês, corrigidas com juros de 0,5%
ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data
que deveria ter sido efetuado o pagamento da parcela.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts.
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Dispensado o reexame necessário, nos termos do art. 11 da Lei
12.153/2009.
Transitada em julgado, não havendo cumprimento voluntário, a
parte autora deverá observar as disposições da Lei 12.153/2009.
Para fins de apuração do montante a receber, a liquidação darse-á mediante a apresentação de simples planilha de cálculos pela
própria parte interessada, dando-se vistas à parte requerida para
impugnação, sob pena de anuência.
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Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no
prazo de 05 (cinco) dias, ao arquivo com as notações de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/CARTA
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
Adip Chaim Elias Homsi
Juiz Substituto”
Desta feita, ACOLHO os embargos de declaração opostos, pelos
motivos acima expostos, sanando a omissão alegada, mantendo
inalterados os demais termos.
Reaberto o prazo recursal a contar da publicação desta decisão.
Intimem-se.
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700282553.2017.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 24/11/2017 17:00:43
Requerente: JULIO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON ANTONIO DOS
SANTOS MACHADO - RO7353
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
Do Julgamento Antecipado do Mérito
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I), visto que a preliminar arguida já fora
analisada em sede de despacho saneador.
Assim, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo
ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre
convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da
necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo
o julgamento antecipado da lide como mero consectário lógico da
desnecessidade de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP).
Do mérito
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo a parte requerente consumidor típico (art. 2º. CDC) e a parte
requerida fornecedor, nos termos do artigo 3º do CDC.
Trata-se de ação onde busca a parte autora que seja declarada
indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 1.700,35 ( mil e
setecentos reais e trinta e cinco centavos ), a título de recuperação
de consumo e condenação da requerida em danos morais a que
deu causa, em razão da cobrança indevida.
Malgrado se trate de relação consumerista, em que se admite a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não se afasta da
parte autora, ainda que em situação de vulnerabilidade, o ônus de
fazer prova mínima da existência de seu direito.
Assim, na essência, o caso em pauta não difere de tantos outros já
julgados neste Juízo e tampouco de inúmeros outros que tramitam
ou tramitaram pelo PODER JUDICIÁRIO de Rondônia.
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Isto porque, a jurisprudência tem sido uníssona em decretar a
invalidade de perícias realizadas pela requerida em razão da
unilateralidade e da dificuldade de acompanhamento por parte
do consumidor, posto que realizadas em laboratórios situados em
distantes estados da federação.
Deve-se considerar, no entanto, que a requerida tem buscado
alternativas e envidado esforços para solucionar o problema,
uma vez que submete os medidores retirados à análise de órgão
acreditado a fazê-lo. Ademais, não se pode perder de vista o
fato de que a concessão de energia elétrica pressupõe a efetiva
contraprestação, qual seja, o pagamento.
No ponto, afirma a parte autora que a empresa requerida
esteve em seu imóvel e realizou a troca de seu relógio medidor,
sendo, posteriormente, cobrada por valores pretéritos a título de
recuperação de consumo. Afirma que não lhe foram informados os
parâmetros utilizados para se chegar no valor cobrado, o qual se
mostra exorbitante, não tendo condições de pagá-lo.
A empresa requerida sustenta, em sua defesa, que realizou vistoria
e constatou irregularidades, razão pela qual realizou a troca do
relógio medidor, com posterior apuração da diferença de consumo
no período de janeiro/2011 a novembro/2014.
Este juízo, acompanhando o entendimento do nosso Tribunal de
Justiça, efetivamente tem entendido que o exame realizado pela
ré, nos casos de retirada dos relógios medidores das residências,
feito unilateralmente, não pode ser utilizado como motivo de – em
caso de não pagamento – autorizar a suspensão do fornecimento
de energia.
Não há dúvidas. O exame unilateral, sem qualquer possibilidade
de acompanhamento e contestação, ainda que possa ser utilizado
como parâmetro para ação de cobrança – até porque outras provas
se permitiriam – não pode fundamentar motivo de suspensão de
fornecimento de energia. Entretanto, no presente caso não consta
ter isso ocorrido e sequer ameaça.
Ocorre que, o que pretende a parte autora é a declaração de
inexigibilidade de obrigação.
Nesse viés, anoto que o juízo não pode ser alheio aos elementos
dos autos. Neles consta a realização de exame – unilateral, é
verdade – que demonstra que o relógio medidor encontrava-se
antigo e ineficiente, de forma a não permitir a efetivação da medida
do consumo de energia elétrica na residência do ora autor.
Assim, ainda que não se dê crédito a esse exame, nota-se que a
prova juntada Id. 14817530, pág. 03 (histórico de consumo) lhe é
desfavorável.
Ora, segundo documento de Id. 14817530, pág. 03, a unidade
consumidora do autor possuía medição ínfima de consumo, tendo
como média 100 Kwh. Após a retirada do relógio medidor e a sua
substituição o consumo de energia apresentou-se em média 326
Kwh por mês. Ou seja, o próprio documento apresentado com a
inicial demonstra absoluta irregularidade na medição do consumo,
pelo autor, antes da substituição do relógio medidor.
Dessa forma, ainda que não se dê qualquer crédito ao exame
realizado unilateralmente pela ré, não se pode deixar de entender
que irregularidade havia. Consequentemente houve diferença
entre o consumo registrado e o efetivado, de forma a permitir um
pagamento a menor pelo autor.
A parte autora sequer produziu alguma prova capaz de colocar
em dúvida a veracidade da medição realizada, na medida em que
não demonstrou que os equipamentos existentes no local não
atingiriam o consumo aferido.
Pela situação apresentada, torna-se flagrante que a cobrança e os
débitos apurados pela requerida não possui irregularidade, visto
que cobrado abaixo da média de consumo real da parte autora.
Portanto, em relação ao pleito de inexistência do débito, se mostra
curial que a cobrança questionada na exordial decorre de regular
exercício do direito da requerida, a implicar na improcedência da
pretensão autoral neste ponto.
No mesmo sentido, quanto ao pedido de indenização por danos
morais, este não restou caracterizado, vez que a simples cobrança
sem que ocorra negativação do nome da parte autora, tampouco a
suspensão do fornecimento dos serviços pela requerida, não passa
de mero dissabor.
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DISPOSITIVO
Ante o exposto, revogo liminar anteriormente deferida e JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial, pondo fim ao processo de
conhecimento, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I
do Código de Processo Civil.
Revogo a tutela deferida na decisão de Id. 15235759.
Sem honorários e sem custas, com fundamento no art. 55 da Lei
nº 9.099/95.
Sentença publicada e registrada automaticamente.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se.
Intime-se
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA.
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700210756.2017.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 24/08/2017 16:50:06
Requerente: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Sentença
Vistos,
Relatório dispensado na forma do art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Do Julgamento Conforme o Estado do Processo
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I).
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o seu
direto e principal destinatário, de modo que a livre convicção do
magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade
ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes
à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo o julgamento
antecipado da lide como mero consectário lógico da desnecessidade
de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP).
Do mérito
Trata-se de Ação de Cobrança das Parcelas Retroativas do Auxíliotransporte, ajuizada por ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES
em face do ESTADO DE RONDÔNIA, onde a parte autora aduz
que o referido benefício somente foi implantado em sua folha
de pagamento, porém não recebeu o pagamento dos valores
retroativos. Juntou fichas financeiras. Requer a condenação do
Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do auxíliotransporte, de setembro/2012 a julho/2014.
Pois bem, o pagamento do auxílio-transporte em favor dos
servidores públicos estaduais está previsto na Lei Estadual
Complementar n. 68/92, mais precisamente no inciso I, art. 82, que
reza:
Art. 82 - São concedidos aos servidores os seguintes auxílios
pecuniários:
I – transporte.
Em seguida o art. 84 estabelece:
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.
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§ 1º - O auxílio transporte é concedido mensalmente e por
antecipação, com a utilização de sistema de transporte coletivo,
sendo vedado o uso de transportes especiais.
§ 2º - Ficam desobrigados da concessão por auxílio, os órgãos ou
entidades que transportem seus servidores por meios próprios ou
contratados.
No ponto, malgrado a lei mencione que o referido auxílio é devido
apenas aos servidores que fazem o uso do transporte coletivo, o
entendimento jurisprudencial dominante é de que o benefício deve
alcançar todos àqueles que tenham gastos com o seu deslocamento
até o local de trabalho.
Tal fato se justifica porquanto o auxílio-transporte possui caráter
indenizatório, é abstrato e genérico, mostrando-se incompatível
com a sua natureza jurídica alcançar apenas aqueles que se
utilizam do transporte coletivo. Do contrário, não haveria igualdade
no tratamento entre os servidores, já que não beneficiaria os que
se utiliza de outros meios de locomoção e que, também, possuem
gastos com o seu deslocamento.
Inclusive, esse tem sido o entendimento majoritário dos tribunais
pátrios, conforme se infere:
A legislação e a jurisprudência pátria asseguram ao trabalhador o
direito à percepção de auxílio-transporte, independentemente do
meio de transporte utilizado para seu deslocamento até o local de
trabalho restando caracterizada a verossimilhança das alegações
do autor e sendo caso de antecipação dos efeitos da tutela (TRF4,
AI nº2004.04.01.023564-9/ RS, Quarta Turma, Rel. Des.Edgard
Lippmann Junior, DJU de 19/ 01/ 2005).
SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. CONCESSÃO.
AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
CONFIRMADA. É entendimento pacificado pelo STJ que o servidor
público que se utiliza de veículo próprio para deslocar-se ao serviço
faz jus ao recebimento de auxílio-transporte (Resp 238.740 – RS).
A administração pública não pode eximir-se de pagar aos seus
servidores o auxílio-transporte, previsto em estatuto próprio, ao
argumento de não estar regulamentado o referido auxílio, uma vez
que deixou de fazê-lo no prazo legal previsto pela norma instituidora
do direito, devendo ser utilizado o Decreto estadual n. 4451/89, que
disciplina a concessão do auxílio-transporte aos servidores públicos
civis do Estado de Rondônia, de suas Autarquias e Fundações
Públicas Estaduais, até que seja suprida essa omissão (Incidente
de Uniformização de jurisprudência 0014508-16.2010.8.22.0000,
TJRO). (Recurso Inominado nº 000065-43.2013.8.22.0004, Rel.
Juiz Marcos Alberto Oldakowski, J. 02/09/2013).
Dito isto, anoto que a alegação do Estado de Rondônia de ausência
de previsão legal para o pagamento dos adicionais ao servidor
da educação, por haver lei especial disciplinando a carreira dos
profissionais da educação se mostraria inviável a aplicação da
lei geral, não procede, pois não resta dúvida de que o auxíliotransporte seja devido ao servidor público da educação.
Tanto é assim que o próprio Requerido reconheceu este direito e
implantou, administrativamente, o benefício de auxílio-transporte
para a parte autora em julho/2017, e, desde então vem efetuando
seu pagamento regularmente, conforme contracheque juntado nos
autos (ID 12655840).
É dizer. Percebe-se ser inegável a previsão legal sobre a
concessão do auxílio-transporte ao servidor público em razão do
deslocamento ao seu local de trabalho. Ocorre que, se no município
de lotação do servidor não há transporte coletivo, o Estado defende
a impossibilidade de concessão do benefício, já que não há o
preenchimento de todos os requisitos legais.
Por outro lado, decorrido o prazo estabelecido na lei para
regulamentação da matéria pelo chefe do poder executivo sem
qualquer providência, percebe-se flagrante cerceamento ao direito
da parte recorrente em receber o benefício, mesmo havendo
previsão legal para tanto.
Assim, de certo que a inexistência desta regulamentação durante
o período de omissão do Estado não tem o condão eximir o Ente
Federativo ao pagamento da vantagem. Neste exato sentido já
decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E SEUS REFLEXOS
SOBRE HORA-EXTRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO
DO DIREITO. INOBSERVÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DO PRAZO ESTIPULADO EM LEI PARA FAZÊLO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO. DANOS
MORAIS. INCABÍVEIS (TJRO - Câmaras Especiais Reunidas
- 0014407-76.2010.822.0000 - Relator: Des. Rowilson Teixeira
(Substituído pela Juíza Duília Sgrott Reis). Julgado em 10/12/2010).
Neste diapasão, saliento que a interpretação literal da norma nem
sempre expressa a intenção precípua do legislador.
Dito isto, evidente que retirar do servidor o direito ao auxíliotransporte em virtude de não haver transporte coletivo
regulamentado na localidade de lotação seria o mesmo que punilo pela não disponibilização de um direito social básico, fruto da
própria inércia do Estado.
Além disso, o fato de o servidor utilizar de meios próprios para se
deslocar ao seu local de trabalho também justifica a concessão do
benefício, já que a indenização se dá pelo fato efetivo deslocamento
diário. O transporte público serve apenas como parâmetro
pecuniário do benefício, e não como condição ou pré-requisito para
sua percepção. Este é o entendimento pacífico do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL.INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADEOU OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. - Não há no acórdão contradição,
obscuridade ou omissão, consoante disposto no artigo 535, I e II, do
CPC, tampouco erro material a ser sanado. - O julgado embargado
analisou a questão em conformidade com o entendimento deste
colendo Tribunal, firmado sob a orientação de que o servidor que
se utiliza de veículo próprio para deslocamento afeto ao serviço
tem direito à percepção do auxílio-transporte. - A embargante
pretende, por via oblíqua, ou seja, por intermédio de aclaratórios,
com nítido caráter infringente, novo julgamento da demanda e a
inversão do meritus causa e, o que não se coaduna com a medida
integrativa. Embargos rejeitados (STJ - EDcl no AgRg no REsp:
1243206 PR 2011/0052571-4, Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha,
Data de Julgamento: 20/09/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 04/10/2011).
Inclusive, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
já adota esse entendimento, conforme se observa dos seguintes
arestos:
Declaratórios. Efeitos infringentes. Auxílio-transporte. Cobrança.
Requisitos. Equiparação. Direito. A só ausência de transporte
coletivo público urbano na comarca onde é lotado o servidor não
justifica a negativa de indenização do vale-transporte, se há lei
municipal equiparando o serviço por veículo de aluguel, por isso que,
provado o deslocamento, o itinerário e o custo, há direito ao valetransporte. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os desembargadores da 1ª Câmara Especial do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, na conformidade da ata de
julgamentos e das notas taquigráficas, em, POR UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR. O desembargador Eurico Montenegro e o juiz Daniel
Ribeiro Lagos acompanharam o voto do relator. (TJRO - 1ª Câmara
Especial , Processo n.º 0002979-34.2009.8.22.0000 - Mandado de
Segurança, Relator: Desembargador Eliseu Fernandes, Data de
julgamento: 22/04/2010).
Sendo assim, tenho que igualmente não merece prosperar a
alegação do requerido de que se mostra indevido o pagamento
retroativo, a título de auxílio-transporte, por falta de regulamentação,
por não estar previsto no Decreto Estadual n. 4.451/1989, que
estabelece os requisitos necessários à concessão do valetransporte.
Portanto, não há dúvidas de que a parte autora faz jus ao
recebimento da verba referente ao auxílio-transporte, cabendo
ao requerido pagar os retroativos, respeitando-se a prescrição
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quinquenal das parcelas vencidas antes da implantação do auxíliotransporte (fevereiro/2017), conforme previsto no art. 1º, do Decreto
nº 20.910/32, corrigidos com juros e correção monetária.
Ressalto, por oportuno, que deve ser utilizado como base de
cálculo o valor pago mensalmente para a categoria que a parte
autora pertence, multiplicando-se esse valor pela quantidade de
deslocamentos diários (observada a sua carga horária) somente
nos dias úteis ou de efetivo exercício, limitado ao máximo de
4(quatro) deslocamentos diários e 22(vinte e dois) dias ao mês,
cujo parâmetro, inclusive, já é adotado pelo Tribunal de Justiça no
pagamento do mesmo auxílio aos seus servidores (resolução n.º
22/2012-PR, Publicada no DJE n.º 160, de 29/8/2012).
Com relação ao pedido subsidiário do Estado, para custear somente
o que exceder os 6%(seis por cento) do vencimento básico do
servidor, registro que já entendi de forma diferente, contudo, o fiz
com base no Decreto nº 21.375/2016.
Ocorre que conforme recente decisão da Turma Recursal, o
referido dispositivo foi revogado, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO NOVA. REJEIÇÃO.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. LCE 68/92. CONCESSÃO NOS
TERMOS DO DECRETO ESTADUAL 4.451/89. OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. –
Devem ser rejeitados os embargos de declaração que apontem
omissão ou contradição acerca de questão não alegada no
momento próprio, sobretudo quando se trata de legislação local
não apresentada pelas partes. -Não há que se falar em omissão
ou contradição na decisão que determina a concessão do auxíliotransporte a servidor estadual nos termos do Decreto estadual n.
4.451/1989, haja vista que, até que surja nova regulamentação, ele
continua a viger e a regulamentar o art. 84 da Lei Complementar
estadual 68/1992, mesmo com o advento dos Decretos estaduais
n.s 21.299/2016 e 21.375/2016, os quais foram extirpados do
mundo jurídico. -É devido o desconto de 6% sobre o salário-base
do servidor previsto no Decreto Estadual n. 4.451/1989 em se
tratando de auxílio-transporte. -É necessário pedido administrativo
do servidor a partir do qual é devido o auxílio transporte (art. 6º
do Decreto estadual n. 4.451/2989). Na inexistência do pedido
administrativo o termo inicial é o ajuizamento da ação.
No entanto, tal entendimento deve ser acatado com a ressalva de
que deve ser dado tratamento isonômico a todos os servidores.
Assim, seguindo o entendimento do acórdão da Turma Recursal
RI 0002056-96.2014.8.22.0011, Relator Juiz Arlen Jose Silva de
Souza, DJ 13/05/2006, independentemente da regulamentação,
até que sejam uniformizados os valores para todos os servidores
públicos, deverá seguir a mesma base atual de cálculo dos demais
servidores.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de condenar
o ESTADO DE RONDÔNIA para:
a) CONDENAR a parte requerida a pagar as parcelas retroativas e
não pagas a título de auxílio-transporte, observando-se a prescrição
quinquenal, até junho/2017, mês anterior à efetiva implantação do
referido auxílio em folha de pagamento, o que exceder a 6%(seis
por cento) de seu vencimento básico, respeitando a prescrição
quinquenal, considerando apenas os dias úteis e de efetivo
exercício, limitado a 4(quatro) deslocamentos diários (observada a
carga horária do servidor) e 22(vinte e dois) dias mês;
A correção monetária dever á ocorrer da seguinte forma: a) até
25/03/2015, segundo os índices de variação mensal estabelecida
na caderneta de poupança - TR (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
redação dada pela Lei n.º 11.960/09); b) A partir de 26/03/2015, de
acordo com o IPCA-E.
Os juros moratórios, devidos a partir da citação, deverão incidir
de acordo com os índices de variação mensal estabelecida na
caderneta de poupança - TR (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
redação dada pela Lei n.º 11.960/09);
Sem custas e sem honorários advocatícios, com fundamento no
art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 3º, da Lei Estadual nº 301/90.
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Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme art. 11 da
Lei 12.153/2009.
Com o trânsito em julgado, deverá a parte Autora atualizar os
cálculos e requerer o cumprimento da sentença.
Se nada for requerido no prazo de 05(cinco) dias, ao arquivo com
as anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
SIRVA-SE A PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700011271.2018.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 26/01/2018 11:11:36
Requerente: ELZIMAR DA PENHA MARCELINO
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
Do Julgamento Antecipado do Mérito
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I), visto que a preliminar arguida já fora
analisada em sede de despacho saneador.
Assim, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo
ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre
convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da
necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo
o julgamento antecipado da lide como mero consectário lógico da
desnecessidade de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP).
Do mérito
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo a parte requerente consumidor típico (art. 2º. CDC) e a parte
requerida fornecedor, nos termos do artigo 3º do CDC.
Trata-se de ação onde busca a parte autora que seja declarada
indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 5.608,05 (cinco mil,
seiscentos e oito anos e cinco centavos), a título de recuperação de
consumo e condenação da requerida em danos morais a que deu
causa, visto que interrompido o fornecimento de energia elétrica
por débito pretérito.
Malgrado se trate de relação consumerista, em que se admite a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não se afasta da
parte autora, ainda que em situação de vulnerabilidade, o ônus de
fazer prova mínima da existência de seu direito.
Assim, na essência, o caso em pauta não difere de tantos outros já
julgados neste Juízo e tampouco de inúmeros outros que tramitam
ou tramitaram pelo
PODER JUDICIÁRIO de Rondônia.
Isto porque, a jurisprudência tem sido uníssona em decretar a
invalidade de perícias realizadas pela requerida em razão da
unilateralidade e da dificuldade de acompanhamento por parte
do consumidor, posto que realizadas em laboratórios situados em
distantes estados da federação.
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Deve-se considerar, no entanto, que a requerida tem buscado
alternativas e envidado esforços para solucionar o problema,
uma vez que submete os medidores retirados à análise de órgão
acreditado a fazê-lo. Ademais, não se pode perder de vista o
fato de que a concessão de energia elétrica pressupõe a efetiva
contraprestação, qual seja, o pagamento.
No ponto, afirma a parte autora que a empresa requerida
esteve em seu imóvel e realizou a troca de seu relógio medidor,
sendo, posteriormente, cobrada por valores pretéritos a título de
recuperação de consumo. Afirma que não lhe fora informado os
parâmetros utilizados para se chegar no valor cobrado, o qual se
mostra exorbitante, não tendo condições de pagá-lo.
A empresa requerida sustenta, em sua defesa, que realizou vistoria
e constatou irregularidades, razão pela qual realizou a troca do
relógio medidor, com posterior apuração da diferença de consumo,
não tendo juntado qualquer documento capaz de corroborar suas
afirmações.
Este juízo, acompanhando o entendimento do nosso Tribunal de
Justiça, efetivamente tem entendido que o exame realizado pela
ré, nos casos de retirada dos relógios medidores das residências,
feito unilateralmente, não pode ser utilizado como motivo de – em
caso de não pagamento – autorizar a suspensão do fornecimento
de energia.
Não há dúvidas. O exame unilateral, sem qualquer possibilidade
de acompanhamento e contestação, ainda que possa ser utilizado
como parâmetro para ação de cobrança – até porque outras provas
se permitiriam – não pode fundamentar motivo de suspensão de
fornecimento de energia. Entretanto, no presente caso não consta
ter isso ocorrido e sequer ameaça.
Ocorre que, o que pretende a parte autora é a declaração de
inexigibilidade de obrigação.
Nesse viés, anoto que o juízo não pode ser alheio aos elementos
dos autos. Todavia, sequer consta dos autos a realização de
exame – ainda que unilateral, é verdade – capaz de demonstrar
que o relógio medidor da parte autora encontrava-se com qualquer
irregularidade, o que obsta a efetivação da medida do consumo de
energia elétrica na residência do ora autor.
Ou seja, a empresa ré, apesar de ter apresentado contestação, não
se desincumbiu de demonstrar qualquer fato extintivo, impeditivo
ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe cabia (art. 373,
II do CPC).
Desta feita, considerando que a requerida não se desincumbiu de
seu ônus, deve suportar as consequências de sua desídia.
Destaco, ainda, que a ré deve realizar fiscalização, entretanto precisa
obedecer as normas legais, sobretudo o direito do contraditório e
ampla defesa do consumidor. Vale frisar que a CERON não pode
simplesmente alegar irregularidade no medidor, constatada em
suposta perícia unilateral, e emitir fatura com valores elevados, sob
o argumento de que o consumo medido anteriormente fora abaixo
do que efetivamente consumido.
In casu, não tendo a parte requerida juntado qualquer documento
capaz de corroborar que houve o regular atendimento as
determinações impostas pela ANEEL para recuperação de
consumo, bem como de que o parâmetro utilizado se encontra
em consonância com o real consumo de energia elétrica da parte
autora, a fatura lançada de forma arbitrária e injustificada se mostra
indevida.
Ora, não havendo qualquer comprovação de que a parte autora
tomou ciência dos procedimentos adotados, ou, ainda, fora
notificada acerca de eventual perícia a ser realizada no aparelho
retirado de sua residência.
No mais, a interpretação mais favorável deve sempre ocorrer em
prol do consumidor:
“...O princípio da isonomia tem sido entendido, modernamente,
como tendo implicação consequencial de igualdade substancial
real, e não apenas formal. Isso se traduz, na prática, com a
consideração de que isonomia quer significar tratar desigualmente
os desiguais na exata medida de suas desigualdades”. O art. 4º, I,
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do CDC traz como princípio o reconhecimento de que o consumidor
é a parte mais fraca na relação jurídica de consumo. Não o fez de
modo arbitrário, mas atendendo à recomendação da Resolução da
Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, de 9 de
abril de 1985, e da doutrina. Com isso vê-se que o Código, ao dar
tratamento diferenciado aos sujeitos da relação de consumo, nada
mais fez do que aplicar e obedecer ao princípio constitucional da
isonomia, tratando desigualmente partes desiguais...” (in Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do
Anteprojeto - Ada Pellegrini Grinover e outros - Editora Forense
Universitária - 7ª Edição, revista e ampliada - Junho/2001 - Rio de
Janeiro/RJ - pag. 488).
Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor,
encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade
que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia,
dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam
litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo
a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa
tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas
desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça
social. Ressalte-se que esta vulnerabilidade refere-se não apenas
a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.
Dessa forma, não vejo outra solução a dar ao caso senão julgar
procedente o pedido declaratório de nulidade do débito referente
à “recuperação de consumo” pela maneira como foi realizada pela
concessionária.
De outra banda, no que cinge aos reclamados danos morais, tenho
que estes merecem procedência.
Isto porque, conforme é sabido, em se tratando de débito pretérito,
em especial de recuperação de consumo, não obstante a pendência
da obrigação, necessária a abstenção da requerida em proceder
ao corte no fornecimento de energia elétrica, pois é entendimento
jurisprudencial pacífico que o inadimplemento de débitos antigos
de energia elétrica, principalmente quando se trata de faturas de
recuperação de consumo, não autoriza o corte, devendo a empresa
fornecedora de energia utilizar-se das medidas judiciais adequadas
para exigir o pagamento do débito do consumidor.
Em tais casos, deve a companhia utilizar-se dos meios ordinários de
cobrança, pois não se admite qualquer espécie de constrangimento
ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do Código de
Defesa do Consumidor.
Assim, em que pese seja o consumidor responsável pelo consumo
de energia não pago, assiste a ele o direito de não ter interrompido
o fornecimento dos serviços, tendo em vista que se trata de débito
antigo (recuperação de consumo), cabendo à demandada buscar a
cobrança por intermédio das vias ordinárias.
Até porque, consoante restou comprovado pela parte autora, o
único débito em aberto no momento do corte era o decorrente de
recuperação de consumo, visto que os demais apontados pela
requerida foram devidamente pagos até a data informada para a
suspensão da energia elétrica (ID 15819783).
Dito isto, em que pese se reconheça a irregularidade do débito, não
há que se falar que a requerida tenha agido no exercício regular
de direito, porquanto a concessionária pode realizar perícia para
aferir eventual irregularidade na medição, porém não pode coibir o
consumidor a efetuar o pagamento da quantia apurada, mediante
suspensão do fornecimento de energia elétrica.
A energia elétrica é, na atualidade, um bem essencial à população,
constituindo-se serviço público indispensável subordinado ao
princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna
impossível a sua interrupção. Os artigos 22 e 42, do Código de
Defesa do Consumidor, aplicam-se às empresas concessionárias
de serviço público, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento.
O corte da eletricidade, como forma de compelir o usuário ao
pagamento de tarifa ou multa, extrapola os limites da legalidade.
O direito do cidadão de utilizar-se dos serviços públicos essenciais
para a sua vida em sociedade deve ser interpretado com vistas a
beneficiar a quem deles se utiliza.
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Destarte, há o dever de indenizar, por danos morais, face à
manutenção da suspensão de energia por débito pretérito
(recuperação de consumo), situação esta que somente fora
reparada mediante determinação judicial proferida nos autos
em tela. Assim, sendo evidente que a parte autora ficou sem
energia elétrica até o cumprimento da medida liminar, tenho como
caracterizados os danos morais pleiteados.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO
CONSUMIDOR- CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA APELO NÃO PROVIDO. 1- O corte no fornecimento de energia
elétrica no imóvel do Apelado ocorreu na data de 21/12/2011.
As faturas objetos do mencionado corte são de vencimento em
17/03/2010 e 09/04/2010, bem assim o adimplemento dessas
cobranças somente ocorreu após efetivado o corte. Ocorre que,
quando a inadimplência é referente à débitos pretéritos, configurase medida abusiva, ilícita e arbitrária da empresa concessionária
de energia elétrica. 2- Em razão do princípio da continuidade e
essencialidade do serviço público em questão, o fornecimento
de energia elétrica, considerado serviço essencial, não pode ser
paralisado por cobranças de débitos pretéritos. 3- Tampouco
houve notificação prévia do consumidor acerca do corte no seu
fornecimento de energia elétrica, outra ilicitude cometida pela
CELPE no presente caso. 4- Não há que se falar em comprovação
do abalo à honra ou à reputação daquele que teve, indevidamente,
suspenso um serviço essencial, pois figura-se in re ipsa, ou
seja, o dano moral sofrido é presumível, em face de a prova
nesta modalidade mostrar-se difícil e pela obviedade dos efeitos
nocivos do ato. 5- Valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado
em sentença deve ser mantido, uma vez que atende corretamente
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo o autor
permanecido aproximadamente um dia privado de energia elétrica
no seu estabelecimento comercial. 6- Recurso não provido.”
(TJPE, APL 4239652, 1ª Câmara Regional, Rel. Humberto Costa
Vasconcelos Júnior, J. em 28/04/2016).
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. FATURAMENTO INDEVIDO DO CONSUMO E
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
DO PEDIDO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. INEXISTÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO EM
RAZÃO DO CORTE ARBITRÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. À
CREDORA INCUMBE REIVINDICAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA
ATRAVÉS DAS VIAS ORDINÁRIAS DE COBRANÇA, SOB PENA
DE INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 42, DO CPDC.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (TJRJ, APL 001034171.2010.8.19.0021, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Norma Suely
Fonseca Quintes, J. em 10/03/2015).
Presentes os pressupostos ensejadores da reparação civil, quais
sejam a conduta (ação ou omissão) voluntária da instituição
requerida, o dano sofrido pela parte requerente e o nexo de
causalidade entre a conduta e o dano, dessa maneira, tornando
certo o dever de indenizar.
Resta então, tão somente, fixar o valor da indenização, que é a
tarefa mais árdua nesta matéria, uma vez que a um só tempo
trabalhamos com dois valores distintos: um material, o dinheiro e
outro imaterial, a dor sofrida. Compatibilizar a dor sofrida com um
valor em dinheiro que não seja um pagamento, mas tão somente
um lenitivo justo à vítima do dano moral tem sido o ideal dos
trabalhadores do direito. O que se busca, segundo orientação de
remansosa jurisprudência, é obter um valor que, além de ter o
caráter de coibir reiteração de condutas danosas às pessoas, não
represente a ruína daquele que paga, tampouco o enriquecimento
sem causa daquele que o recebe.
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Vale consignar, ainda, que a indenização pecuniária deve restar
suficiente e de acordo com os princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e do caráter punitivo-pedagógico da reprimenda
financeira.
Nessa linha de raciocínio, penso que o valor da indenização pelos
danos morais causados deverá ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
A reparação não pode representar a ruína do devedor responsável
e nem a fonte de enriquecimento desmotivado do credor lesado, de
modo que o valor acima arbitrado (R$ 5.000,00) está sintonizado
com os princípios expostos assim como com os princípios da
proporcionalidade (indenização proporcional à extensão dos
danos), da razoabilidade (o valor não é irrisório e nem abusivo/
estratosférico) e da reparabilidade (compensação financeira
dada a impossibilidade do restitutio in integrum), evitando-se o
enriquecimento ilícito do(a) ofendido(a), sob pena de se estimular a
não menos odiosa “indústria do dano moral”.
É em razão de todo este cenário que tenho como suficiente o valor
acima fixado é pertinente para fazer valer a teoria do desestímulo,
segundo a qual, a imposição de indenização sensível inibe a
disseminação ou repetição de lesão a outros consumidores
pela prática desorganizada ou menos cautelosa das empresas
financeiras.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais,
formulados por ELZIMAR DA PENHA MARCELINO, em face
de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - CERON, ambos
qualificados nos autos, para confirmar a tutela antecipada e:
a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, no
valor de R$ 5.608,05 (cinco mil, seiscentos e oito anos e cinco
centavos), gerada a título de recuperação de consumo. Todavia,
fica, desde já, resguardado o direito da parte requerida em realizar
novo faturamento, desde que feito com base na média de consumo
real da parte autora e atendidos os critérios e procedimentos legais.
b) CONDENAR, a requerida a pagar à parte autora a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, já atualizado
nesta data (súmula 362 do STJ e REsp 90325), incidindo correção
monetária pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
(INPC) e com juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos
a partir desta data;
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme
art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquive-se.
Machadinho do Oeste/RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700019587.2018.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 07/02/2018 12:24:33
Requerente: FRANCISCO VIEIRA AMORIM
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
Do Julgamento Antecipado do Mérito
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
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a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I), visto que a preliminar arguida já fora
analisada em sede de despacho saneador.
Assim, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo
ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre
convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da
necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo
o julgamento antecipado da lide como mero consectário lógico da
desnecessidade de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP).
Do mérito
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo a parte requerente consumidor típico (art. 2º. CDC) e a parte
requerida fornecedor, nos termos do artigo 3º do CDC.
Trata-se de ação onde busca a parte autora que seja declarada
indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 18 .506 ,98 (dezoito
mil, quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos ), a título de
recuperação de consumo e condenação da requerida em danos
morais a que deu causa, em razão da cobrança indevida.
Malgrado se trate de relação consumerista, em que se admite a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não se afasta da
parte autora, ainda que em situação de vulnerabilidade, o ônus de
fazer prova mínima da existência de seu direito.
Assim, na essência, o caso em pauta não difere de tantos outros já
julgados neste Juízo e tampouco de inúmeros outros que tramitam
ou tramitaram pelo
PODER JUDICIÁRIO de Rondônia.
Isto porque, a jurisprudência tem sido uníssona em decretar a
invalidade de perícias realizadas pela requerida em razão da
unilateralidade e da dificuldade de acompanhamento por parte
do consumidor, posto que realizadas em laboratórios situados em
distantes estados da federação.
Deve-se considerar, no entanto, que a requerida tem buscado
alternativas e envidado esforços para solucionar o problema,
uma vez que submete os medidores retirados à análise de órgão
acreditado a fazê-lo. Ademais, não se pode perder de vista o
fato de que a concessão de energia elétrica pressupõe a efetiva
contraprestação, qual seja, o pagamento.
No ponto, afirma a parte autora que a empresa requerida
esteve em seu imóvel e realizou a troca de seu relógio medidor,
sendo, posteriormente, cobrada por valores pretéritos a título de
recuperação de consumo. Afirma que não lhe foram informados os
parâmetros utilizados para se chegar no valor cobrado, o qual se
mostra exorbitante, não tendo condições de pagá-lo.
A empresa requerida sustenta, em sua defesa, que realizou vistoria
e constatou irregularidades, razão pela qual realizou a troca do
relógio medidor, com posterior apuração da diferença de consumo
no período de novembro/2012 a outubro/2015.
Este juízo, acompanhando o entendimento do nosso Tribunal de
Justiça, efetivamente tem entendido que o exame realizado pela
ré, nos casos de retirada dos relógios medidores das residências,
feito unilateralmente, não pode ser utilizado como motivo de – em
caso de não pagamento – autorizar a suspensão do fornecimento
de energia.
Não há dúvidas. O exame unilateral, sem qualquer possibilidade
de acompanhamento e contestação, ainda que possa ser utilizado
como parâmetro para ação de cobrança – até porque outras provas
se permitiriam – não pode fundamentar motivo de suspensão de
fornecimento de energia. Entretanto, no presente caso não consta
ter isso ocorrido e sequer ameaça.
Ocorre que, o que pretende a parte autora é a declaração de
inexigibilidade de obrigação.
Nesse viés, anoto que o juízo não pode ser alheio aos elementos
dos autos. Neles consta a realização de exame – unilateral, é
verdade – que demonstra que o relógio medidor encontrava-se
antigo e ineficiente, de forma a não permitir a efetivação da medida
do consumo de energia elétrica na residência do ora autor.
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Assim, ainda que não se dê crédito a esse exame, nota-se que a
prova juntada Id. 17218883, pág. 08 (histórico de consumo) lhe é
desfavorável.
Ora, segundo o histórico de consumo, documento indicado acima,
a unidade consumidora do autor possuía medição ínfima de
consumo, tendo como média 30 Kwh. Após a retirada do relógio
medidor e a sua substituição, como que por milagre, o consumo
de energia passou a ser em média 887 Kwh por mês. Ou seja, o
próprio documento apresentado com a inicial demonstra absoluta
irregularidade na medição do consumo, pelo autor, antes da
substituição do relógio medidor.
Dessa forma, ainda que não se dê qualquer crédito ao exame
realizado unilateralmente pela ré, não se pode deixar de entender
que irregularidade havia. Consequentemente houve diferença
entre o consumo registrado e o efetivado, de forma a permitir um
pagamento a menor pelo autor.
A parte autora sequer produziu alguma prova capaz de colocar
em dúvida a veracidade da medição realizada, na medida em que
não demonstrou que os equipamentos existentes no local não
atingiriam o consumo aferido.
Pela situação apresentada, torna-se flagrante que a cobrança e os
débitos apurados pela requerida não possui irregularidade, visto
que cobrado abaixo da média de consumo real da parte autora.
Portanto, em relação ao pleito de inexistência do débito, se mostra
curial que a cobrança questionada na exordial decorre de regular
exercício do direito da requerida, a implicar na improcedência da
pretensão autoral neste ponto.
No mesmo sentido, quanto ao pedido de indenização por danos
morais, este não restou caracterizado, vez que a simples cobrança
sem que ocorra negativação do nome da parte autora, tampouco a
suspensão do fornecimento dos serviços pela requerida, não passa
de mero dissabor.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, revogo liminar anteriormente deferida e JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial, pondo fim ao processo de
conhecimento, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I
do Código de Processo Civil.
Sem honorários e sem custas, com fundamento no art. 55 da Lei
nº 9.099/95.
Sentença publicada e registrada automaticamente.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se.
Intime-se
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700089733.2018.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 25/04/2018 15:58:33
Requerente: JUVERCINO VERGILIO DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: RONALDO DE OLIVEIRA
COUTO - RO0002761, FLAVIO ANTONIO RAMOS - RO0004564
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
Do Julgamento Antecipado do Mérito
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
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a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I), visto que a preliminar arguida já fora
analisada em sede de despacho saneador.
Assim, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo
ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre
convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da
necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo
o julgamento antecipado da lide como mero consectário lógico da
desnecessidade de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP).
Do mérito
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo a parte requerente consumidor típico (art. 2º. CDC) e a parte
requerida fornecedor, nos termos do artigo 3º do CDC.
Trata-se de ação onde a parte autora informa que recebeu uma
fatura no valor de R$ 602,30 (seiscentos e dois reais e trinta
centavos), a título de “recuperação de consumo”, com vencimento
para o dia 25 de janeiro de 2018. Contudo, relata o requerente que
não tinha débitos com a requerida, pois, todos os pagamentos são
realizados na data correta, não havendo nenhum tipo de atraso.
Esclarece ainda que no dia 24 de abril de 2018, o fornecimento
de sua energia foi suspenso, ocasião em que procurou a empresa
requerida, a fim de solucionar a questão, entretanto, não obteve
êxito, pois, a requerida alegou que ao ser realizada a perícia no
medidor de energia de sua residência, foi constatada uma suposta
fraude.
Malgrado se trate de relação consumerista, em que se admite a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não se afasta da
parte autora, ainda que em situação de vulnerabilidade, o ônus de
fazer prova mínima da existência de seu direito.
Assim, na essência, o caso em pauta não difere de tantos outros já
julgados neste Juízo e tampouco de inúmeros outros que tramitam
ou tramitaram pelo
PODER JUDICIÁRIO de Rondônia.
Isto porque, a jurisprudência tem sido uníssona em decretar a
invalidade de perícias realizadas pela requerida em razão da
unilateralidade e da dificuldade de acompanhamento por parte
do consumidor, posto que realizadas em laboratórios situados em
distantes estados da federação.
Deve-se considerar, no entanto, que a requerida tem buscado
alternativas e envidado esforços para solucionar o problema,
uma vez que submete os medidores retirados à análise de órgão
acreditado a fazê-lo. Ademais, não se pode perder de vista o
fato de que a concessão de energia elétrica pressupõe a efetiva
contraprestação, qual seja, o pagamento.
No ponto, afirma a parte autora que a empresa requerida esteve em
seu imóvel e realizou averiguação do relógio medidor, ocasião em
que o medidor foi substituído por um novo. Sendo, posteriormente,
cobrada por valores pretéritos a título de recuperação de consumo.
Afirma não ter havido fraude no relógio medidor, visto que ausente
a perícia técnica.
A empresa requerida sustenta, em sua defesa, que realizou vistoria
e constatou irregularidades, razão pela qual realizou a troca do
relógio medido, com posterior apuração da diferença de consumo
no período de 01/2014 a 04/2015.
Este juízo, acompanhando o entendimento do nosso Tribunal de
Justiça, efetivamente tem entendido que o exame realizado pela
ré, nos casos de retirada dos relógios medidores das residências,
feito unilateralmente, não pode ser utilizado como motivo de – em
caso de não pagamento – autorizar a suspensão do fornecimento
de energia.
Não há dúvidas. O exame unilateral, sem qualquer possibilidade
de acompanhamento e contestação, ainda que possa ser utilizado
como parâmetro para ação de cobrança – até porque outras provas
se permitiriam – não pode fundamentar motivo de suspensão de
fornecimento de energia. Entretanto, no presente caso não consta
ter isso ocorrido e sequer ameaça.
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Ocorre que, o que pretende a parte autora é a declaração de
inexigibilidade de obrigação.
Nesse viés, anoto que o juízo não pode ser alheio aos elementos
dos autos. Neles consta a realização de exame – unilateral, é
verdade – que demonstra que o relógio medidor encontrava-se
antigo e ineficiente, de forma a não permitir a efetivação da medida
do consumo de energia elétrica na residência do ora autor.
Ora, segundo documento de ID 18407404, possuía medição ínfima
de consumo, com média de 30 Kwh. Após a retirada do relógio
medidor e a sua substituição, o consumo de energia apresentou-se
em média 84 Kwh por mês, demonstrando assim a irregularidade
na medição do consumo, pelo autor, antes da substituição do
relógio medidor.
Dessa forma, ainda que não se dê qualquer crédito ao exame
realizado unilateralmente pela ré, não se pode deixar de entender
que irregularidade havia. Consequentemente houve diferença
entre o consumo registrado e o efetivado, de forma a permitir um
pagamento a menor pelo autor.
Constata-se assim que a distribuidora requerida foi complacente
pois, ao invés de tomar os valores máximos, tomou por base os
3(três) maiores valores apurados, considerando um período de 12
(doze) meses após a substituição da unidade medidora.
A parte autora sequer produziu alguma prova capaz de colocar
em dúvida a veracidade da medição realizada, na medida em que
não demonstrou que os equipamentos existentes no local não
atingiriam o consumo aferido.
Pela situação apresentada, torna-se flagrante que a cobrança e os
débitos apurados pela requerida não possui irregularidade, visto
que cobrado abaixo da média de consumo real da parte autora.
Portanto, em relação ao pleito de inexistência do débito, se mostra
curial que a cobrança questionada na exordial decorre de regular
exercício do direito da requerida, a implicar na improcedência da
pretensão autoral neste ponto.
De outra banda, no que cinge aos reclamados danos morais,
tenho que estes deverão ser indenizados, face à manutenção
da suspensão de energia por débito pretérito (recuperação de
consumo), situação esta que somente fora reparada mediante
determinação judicial proferida nos autos em tela. Assim, sendo
evidente que a parte autora ficou sem energia elétrica até o
cumprimento da medida liminar, tenho como caracterizados os
danos morais pleiteados.
Nesse sentido:
ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE RELIGAÇÃO DA LUZ
E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE
CONSUMIDORA. NEGATIVA DA COMPANHIA EM ATENDER
A SOLICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE, DE
NATUREZA PESSOAL. INDEVIDO O CONDICIONAMENTO DA
RELIGAÇÃO OU CADASTRO FORMAL AO PAGAMENTO DE
DÉBITO DO ANTIGO USUÁRIO OU AINDA A EXIGÊNCIA DE
DEMAIS FORMALIDADES UMA VEZ ESTANDO COMPROVADA
QUE O AUTOR É O USUÁRIO DE FATO DO SERVIÇO E POR ELE
PAGA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002842284,
Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos
Eduardo Richinitti, Julgado em 09/06/2011).
No mais, considerando os elementos dos autos e a natureza da
relação jurídica entre as partes, imperioso reconhecer que o ato
ilícito praticado pela requerida (manutenção indevida de corte de
energia em decorrência de débito pretérito) causou danos morais a
parte requerente, visto que presumidos, pelo que passo a mensurar
o valor da reparação.
Quando se trata de dano moral, o conceito ressarcitório traz em
si o “caráter pedagógico” para que o causador do dano pelo fato
da condenação, seja desestimulado à repetição do ato lesivo e o
“caráter compensatório” para a vítima, que receberá uma soma que
lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido.
Nesse sentido é a lição do Mestre Caio Mário da Silva Pereira,
afirmando que no caso de dano simplesmente moral, o juiz arbitrará
moderada e equitativamente a indenização observando que na
reparação estariam conjugados dois motivos, ou concausas: “I)
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punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um vem jurídico
da vítima, posto que imaterial; II) pôr nas mãos do ofendido uma
soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer a
oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie,
seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material
o que pode ser obtido “no fato” de saber que esta soma em dinheiro
pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o
desejo de vingança.”
Sabe-se ainda, que o arbitramento da indenização pelo dano
moral deve atender às circunstâncias de cada caso, as posses do
ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se
torne inexpressiva.
Dessa forma, tenho por razoável no caso concreto, a fixação da
verba compensatória em R$ 3.000,00 ( três mil reais), entendendo
ser este valor suficiente para amenizar os danos causados e
reprimir os atos da requerida.
Logo, sendo facultativo o patrocínio de procurador no sistema dos
Juizados Especiais, para as causas de valor até vinte salários
mínimos, nos termos do disposto no art. 9º da Lei nº 9.099/95,
por óbvio que não cabe a parte requerida ressarcir os valores
livremente assumidos na contratação de advogado particular.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, extingo o feito na forma do art. 487, I, do CPC,
e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos aduzidos
pelo autor para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora, a
título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00
(três mil reais), já atualizado nesta data (súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça).
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de decisão proferida
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais,
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes via DJE, fax, e-mail, telefone ou AR, ou outro
modo menos oneroso ao
PODER JUDICIÁRIO, mas hábil a dar a publicidade a presente.
P.R.I.
Certificado o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523, do
Código de Processo Civil, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena
de multa de 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, o que
deverá ocorrer após requerimento da parte interessada.
Decorrido o prazo do artigo citado sem pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15(quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação, conforme determinada o art. 525,
do CPC.
Ainda, não sendo aplicável a parte final do §1° do 523, CPC,
conforme Enunciado 97, do FONAJE: “A multa prevista no art. 523,
§1º, do CPC aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o
valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada;
a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo,
portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento”.
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700300654.2017.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 07/12/2017 12:13:54
Requerente: ALESSANDRA DA SILVA ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIA CRISTINA QUADROS
DUARTE - RO0005036
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Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
Do Julgamento Antecipado do Mérito.
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I), visto que a preliminar arguida já fora
analisada em sede de despacho saneador.
Assim, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo
ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre
convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da
necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo
o julgamento antecipado da lide como mero consectário lógico da
desnecessidade de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP).
Do mérito.
Aduziu a autora ter direito de obter reparação dos danos causados
pela requerida em razão da má prestação dos serviços, visto que
em razão de variação de tensão elétrica resultou em prejuízo ao
seu patrimônio.
Sustenta a autora que o decorrer fornecido pela requerida, no dia
06/01/2017, houve uma oscilação de energia que manifestou-se
pelo apagar e acender das luzes da sua residência, o que teria
resultado na queima de seu refrigerador e que ficou por 04 (quatro)
meses sem refrigerador. Pugnou pela procedência de seus pedidos
para condenação da requerida na reparação do dano material e
dano moral.
A parte requerida não negou a má prestação do seu serviço,
confirmando a ocorrência da oscilação de energia, porém
argumentou que os prejuízos suscitados pela autora são de
responsabilidade desta, posto que faltaria “aterramento” na unidade
consumidora.
No caso em tela, não se olvida que a petição inicial foi instruída
com documentos suficientes a demonstrar o efetivo dano material
(v. documentos Id.’s 15099163, 15099253, 15099324 e 15099443).
Nota-se que o dano material totalizaram a quantia de R$ 3.560,00
(três mil, quinhentos e sessenta reais).
Assim, restou cabalmente demonstrado que o aparelho refrigerador
foi danificado em razão da má prestação do serviço da requerida,
qual seja descarga elétrica.
O Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus de provar
o fato constitutivo de seu direito, e, ao réu o de provar os fatos
modificativos, impeditivos do direito do autor (art. 373 do Código
de Processo Civil). No entanto, na maioria dos casos de direito do
consumidor, e no caso em tela, há a inversão do ônus da prova.
A requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na
forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto a
comprovação de que a corrente elétrica na casa da autora estava
incorreta. Não juntou nenhum documento que demonstrasse que o
dano suportado pela autora não é decorrente da má prestação do
seu serviço.
Por fim, é notório que o problema é recorrente em todo território
brasileiro, motivo pelo qual, merece guarida o pedido da autora.
Assim, verifico que o pagamento referente aos danos materiais
descritos deve ocorrer.
Noutro giro, em relação ao dano moral pleiteado, mister se faz
esclarecer que não há nos autos nenhuma prova do abalo moral
impingido à autora, ainda que seja presumível os transtornos
vivenciados pela requerente durante os dias em que teve que se
deslocar para tentar via administrativa e posteriormente arcar com
as despesas do conserto do maquinário danificado, entendo que
tal situação não ultrapassou os ânimos de um dissabor cotidiano.
Em caso semelhante foi e recente entendimento do e. Tribunal de
Justiça de Rondônia, vejamos:
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“(...)Centrais Elétricas de Rondônia interpôs recurso de apelação
e Edna Alves Santos Souza recurso adesivo contra a sentença
proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cacoal, que julgou
parcialmente procedente a ação de indenização por danos
materiais e morais, ajuizada por pela segunda contra a primeira.
A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$
1.444,00 (danos materiais), ao fundamento de que devidamente
comprovado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica
causou dano ao aparelho eletrônico pertencente a autora, restando
configurada a falha na prestação do serviço. Indeferiu o pedido
de danos morais por tratar de hipótese de mero aborrecimento.
Em suas razões recursais a apelante, Ceron, alega inexistirem
os requisitos hábeis a lhe imputar o dever de indenizar, devendo,
portanto, ser a sentença reformada. Pugna pelo provimento do
apelo para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões pelo
improvimento da apelação. Nas razões do recurso adesivo, Edna,
insurge-se apenas quanto a não condenação em danos morais,
aduzindo que a conduta da concessionária fez com que sua família
ficasse privada do uso do computador, o que gerou transtornos
ante a impossibilidade na realização de atividades escolares,
laborativas e sociais. Não houve contrarrazões ao recurso adesivo.
É o relatório. Decido.Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos, e faço conjuntamente por serem as
matérias correlatas. Cuida-se de ação ajuizada com o objetivo de
reparação dos danos causados ao aparelho de computador, em
decorrência oscilações na distribuição de energia elétrica. Cediço
que a concessionária responde pelos danos causados a terceiros,
independentemente da verificação de culpa, quando demonstrada
falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade
entre eles; exceto se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Aplica-se ao caso o art.
14, § 3º, do CDC, já que se trata de relação consumerista. À vista
da hipossuficiência do consumidor e da inversão do ônus da prova,
com base no art. 6º, VIII, do CDC, a autora produziu todas as provas
que estavam ao seu alcance, demonstrando o nexo causal entre a
danificação do seu bem e a ineficiência do sistema de proteção da
rede elétrica sob responsabilidade da apelante, conforme pedido
administrativo de ressarcimento de danos. Desta feita, a falha na
prestação do serviço reside na ineficácia do sistema de proteção
da rede de energia elétrica para suportar as oscilações que tais
acontecimentos, de regra, são previsíveis e impõem a adequada
estruturação e planejamento por parte da concessionária.
Ademais, a parte apelante não fez aportar aos autos nenhum
documento capaz de infirmar as alegações esposadas pela
apelada, não se desincumbindo, assim, da obrigação imposta pelo
art. 333, II, do CPC. Além disso, nos termos do art. 22 do CDC,
é dever da concessionária fornecer serviços de forma adequada,
eficiente, segura, bem como manter a continuidade dos essenciais,
previsão legal não observada pela apelante, já que não adotou
mecanismos eficazes para proteger a rede elétrica a fim de impedir
que a oscilação ou interrupção de energia não causasse danos
a aparelhos eletrônicos da apelada. Assim, imperioso o dever de
indenizar da apelante quanto aos danos materiais. No tocante
ao dano moral, igualmente inexistem razões para modificação
da sentença, porquanto a danificação de aparelho eletrônico não
constitui ofensa moral. Faz-se necessária a prova dos transtornos,
o que não ocorreu na hipótese.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 557, do CPC, nego seguimento
à apelação, bem como ao recurso adesivo, mantendo inalterada
a sentença. (TJRO - 0012079-50.2013.8.22.0007 – Apelação.
1ª Câmara Cível. Porto Velho/RO, 21 de janeiro de 2016.
Desembargador Raduan Miguel Filho)
Ainda no mesmo diapasão também é o posicionamento do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA.
SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL.
NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR
OS DANOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO NO VALOR DO
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CONSERTO DOS BENS. Evidenciados os danos aos equipamentos
da parte autora em razão de sobrecarga na rede elétrica que
abastece a sua residência. Indenização material no valor dos
orçamentos para conserto dos bens avariados. Comprovado
o nexo de causalidade entre o fato e o dano, não produzindo a
concessionária prova hábil a afastá-lo frente à responsabilidade
objetiva, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos devidamente
comprovados. Valor da indenização por dano material vai adequado
para R$ 11.392,90, pois quantia que alcança o valor dos danos
comprovados. Danos morais não evidenciados. Ainda que não se
desconheça o desconforto experimentado pela parte autora, não
restou demonstrada ofensa a nenhum atributo da personalidade
da requerente, traduzindo-se em mero dissabor do cotidiano e da
vida em sociedade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO
DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71005703350, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia
Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 23/09/2015).
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
APARELHOS ELÉTRICOS. DANIFICAÇÕES. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. O mero dissabor ocorrido na vida
cotidiana não deve fundamentar indenização por dano moral. A
ofensa deve apresentar certa magnitude, com a finalidade de ser
reconhecida a violação a direito da personalidade ou da dignidade
da pessoa. Negativa de seguimento à apelação. (Apelação Cível
Nº 70053994406, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 10/04/2013)
CONSUMIDOR. RGE. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE
APARELHO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MERO DISSABOR
QUE NÃO ENSEJA DANO EXTRAPATRIMONIAL.SENTENÇA
MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso
Cível Nº 71001169796, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas
Recursais, Relator: Maria José Schmitt Sant Anna, Julgado em
09/01/2007)
Logo, não há que se falar em indenização por danos morais em
favor da autora, uma vez que o conjunto probatório não apontou
nenhuma prova hábil a demonstrar o excessivo abalo moral
suportado por esta.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os
pedidos iniciais, formulados por ALESSANDRA DA SILVA ROCHA,
em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA – CERON,
ambos qualificados nos autos, para condenar a requerida a pagar
indenização por danos materiais no valor de R$ 3.560,00 (três mil,
quinhentos e sessenta reais), devendo este valor ser corrigido
monetariamente desde a data em que ocorrido (Súmula 43 STJ) e
acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405, Código
Civil).
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme
art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquive-se.
Machadinho do Oeste/RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº 7002488-64.2017.8.22.0019
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Nome: THIAGO MENDES CORREIA
Endereço: TRAVESSA OITO DE DEZEMBRO, 2626, CENTRO,
Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: FLORIANO PEIXOTO, SN, ANTIGA GUASCOR,
CENTRO, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Sentença
Vistos,
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
Do Julgamento Antecipado do Mérito
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I).
Assim, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo
ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre
convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da
necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo
o julgamento antecipado da lide como mero consectário lógico da
desnecessidade de maiores diligências”.(REsp 1338010/SP).
Do mérito
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo a parte requerente consumidor típico e a parte requerida
fornecedor, nos termos do CDC (art. 2º e art. 3º)
Trata-se de ação onde busca a parte autora que seja declarada
indevida a cobrança da fatura no valor de R$1.970,08 (um mil
novecentos e setenta reais e oito centavos), a título de recuperação
de consumo e condenação da requerida em danos morais pela
cobrança indevida.
Malgrado se trate de relação consumerista, em que se admite a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não se afasta da
parte autora, ainda que em situação de vulnerabilidade, o ônus de
fazer prova mínima da existência de seu direito.
Assim, na essência, o caso em pauta não difere de tantos outros já
julgados neste Juízo e tampouco de inúmeros outros que tramitam
ou tramitaram pelo
PODER JUDICIÁRIO de Rondônia.
Isto porque, a jurisprudência tem sido uníssona em decretar a
invalidade de perícias realizadas pela requerida em razão da
unilateralidade e da dificuldade de acompanhamento por parte
do consumidor, posto que realizadas em laboratórios situados em
distantes estados da federação.
Ocorre que esse nem é o ponto principal dos autos, haja vista que
melhor observando os fundamentos da Requerida, noto que ela não
trouxe nenhum documento que respaldasse o cálculo ou a forma
como apurou os valores a serem cobrados a título de recuperação
de consumo.
Afirma a parte autora que a empresa requerida esteve em seu imóvel
e realizou a troca de seu relógio medidor, sendo, posteriormente,
cobrada por valores pretéritos a título de recuperação de consumo.
Afirma que não lhe fora informado os parâmetros utilizados para
se chegar no valor cobrado, o qual se mostra exorbitante, não
tendo condições de pagá-lo. Acrescenta ainda que os valores vem
oscilando há algum tempo e que o próprio Autor é que requereu
inspeção junto a Requerida.
A empresa requerida sustenta, em sua defesa, que realizou vistoria
e constatou irregularidades, razão pela qual realizou a troca do
relógio medidor, com posterior apuração da diferença de consumo,
não tendo juntado qualquer documento capaz de corroborar suas
afirmações.
Ou seja, a empresa ré, apesar de ter apresentado contestação, não
se desincumbiu de demonstrar qualquer fato extintivo, impeditivo
ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe cabia (inciso II do
art. 373 do CPC).
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Desta feita, considerando que a requerida não se desincumbiu de
seu ônus, deve suportar as consequências de sua desídia.
Destaco, ainda, que a ré deve realizar fiscalização, entretanto precisa
obedecer as normas legais, sobretudo o direito do contraditório e
ampla defesa do consumidor. Vale frisar que a CERON não pode
simplesmente alegar irregularidade no medidor, constatada em
suposta perícia unilateral, e emitir fatura com valores elevados, sob
o argumento de que o consumo medido anteriormente fora abaixo
do que efetivamente consumido.
In casu, não tendo a parte requerida juntado qualquer documento
capaz de corroborar que houve o regular atendimento as
determinações impostas pela ANEEL para recuperação de
consumo, bem como de que o parâmetro utilizado se encontra
em consonância com o real consumo de energia elétrica da parte
autora, a fatura lançada de forma arbitrária e injustificada se mostra
indevida.
Ora, não havendo qualquer comprovação de que a parte autora
tomou ciência dos procedimentos adotados, ou, ainda, fora
notificada acerca de eventual perícia a ser realizada no aparelho
retirado de sua residência.
No mais, a interpretação mais favorável deve sempre ocorrer em
prol do consumidor:
“...O princípio da isonomia tem sido entendido, modernamente,
como tendo implicação consequencial de igualdade substancial
real, e não apenas formal. Isso se traduz, na prática, com a
consideração de que isonomia quer significar tratar desigualmente
os desiguais na exata medida de suas desigualdades”. O art. 4º, I,
do CDC traz como princípio o reconhecimento de que o consumidor
é a parte mais fraca na relação jurídica de consumo. Não o fez de
modo arbitrário, mas atendendo à recomendação da Resolução da
Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, de 9 de
abril de 1985, e da doutrina. Com isso vê-se que o Código, ao dar
tratamento diferenciado aos sujeitos da relação de consumo, nada
mais fez do que aplicar e obedecer ao princípio constitucional da
isonomia, tratando desigualmente partes desiguais...” (in Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do
Anteprojeto - Ada Pellegrini Grinover e outros - Editora Forense
Universitária - 7ª Edição, revista e ampliada - Junho/2001 - Rio de
Janeiro/RJ - pag. 488).
Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor,
encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade
que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia,
dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam
litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo
a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa
tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas
desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça
social. Ressalte-se que esta vulnerabilidade refere-se não apenas
a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.
Dessa forma, não vejo outra solução a dar ao caso senão julgar
procedente o pedido declaratório de nulidade do débito referente
à “recuperação de consumo” pela maneira como foi realizada pela
concessionária.
De outra banda, no que cinge aos reclamados danos morais, tenho
que estes não merecem procedência, posto que não há nos autos
nenhuma comprovação de que o nome do Requerente tenha sido
negativado ou que o serviço tenha sido suspenso, não sendo a
mera cobrança capaz de gerar dano moral a ser indenizado.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os
pedidos iniciais, formulados por THIAGO MENDES CORREIA, em
face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - CERON, ambos
qualificados nos autos, para confirmar a tutela antecipada e:
a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, no
valor de R$1.970,08 (um mil novecentos e setenta reais e oito
centavos), gerada a título de recuperação de consumo. Todavia,
fica, desde já, resguardado o direito da parte requerida em realizar
novo faturamento, desde que feito com base na média de consumo
real da parte autora e atendidos os critérios e procedimentos legais.
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Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme
art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquive-se.
Machadinho do Oeste/RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700081939.2018.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 11/04/2018 16:57:48
Requerente: ROSIMAR RAMOS PEREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: FLAVIO ANTONIO RAMOS RO0004564, RONALDO DE OLIVEIRA COUTO - RO0002761
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
Do Julgamento Antecipado do Mérito
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I), visto que a preliminar arguida já fora
analisada em sede de despacho saneador.
Assim, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo
ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre
convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da
necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo
o julgamento antecipado da lide como mero consectário lógico da
desnecessidade de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP).
Do mérito
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo a parte requerente consumidor típico (art. 2º. CDC) e a parte
requerida fornecedor, nos termos do artigo 3º do CDC.
Trata-se de ação onde busca a parte autora que seja declarada
indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 1.903,60 (mil,
novecentos e três reais e sessenta centavos), a título de
recuperação de consumo e condenação da requerida em danos
morais a que deu causa, visto que teve seu nome negativado em
razão do não pagamento da fatura gerada.
Malgrado se trate de relação consumerista, em que se admite a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não se afasta da
parte autora, ainda que em situação de vulnerabilidade, o ônus de
fazer prova mínima da existência de seu direito.
Assim, na essência, o caso em pauta não difere de tantos outros já
julgados neste Juízo e tampouco de inúmeros outros que tramitam
ou tramitaram pelo
PODER JUDICIÁRIO de Rondônia.
Isto porque, a jurisprudência tem sido uníssona em decretar a
invalidade de perícias realizadas pela requerida em razão da
unilateralidade e da dificuldade de acompanhamento por parte
do consumidor, posto que realizadas em laboratórios situados em
distantes estados da federação.
Deve-se considerar, no entanto, que a requerida tem buscado
alternativas e envidado esforços para solucionar o problema,
uma vez que submete os medidores retirados à análise de órgão
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acreditado a fazê-lo. Ademais, não se pode perder de vista o
fato de que a concessão de energia elétrica pressupõe a efetiva
contraprestação, qual seja, o pagamento.
No ponto, afirma a parte autora que a empresa requerida
esteve em seu imóvel e realizou a troca de seu relógio medidor,
sendo, posteriormente, cobrada por valores pretéritos a título de
recuperação de consumo. Afirma que não lhe foram informados os
parâmetros utilizados para se chegar no valor cobrado, o qual se
mostra exorbitante, não tendo condições de pagá-lo.
A empresa requerida sustenta, em sua defesa, que realizou vistoria
e constatou irregularidades, razão pela qual realizou a troca do
relógio medidor, com posterior apuração da diferença de consumo
no período de maio/2012 a março/2015.
Este juízo, acompanhando o entendimento do nosso Tribunal de
Justiça, efetivamente tem entendido que o exame realizado pela
ré, nos casos de retirada dos relógios medidores das residências,
feito unilateralmente, não pode ser utilizado como motivo de – em
caso de não pagamento – autorizar a suspensão do fornecimento
de energia.
Não há dúvidas. O exame unilateral, sem qualquer possibilidade
de acompanhamento e contestação, ainda que possa ser utilizado
como parâmetro para ação de cobrança – até porque outras provas
se permitiriam – não pode fundamentar motivo de suspensão de
fornecimento de energia. Entretanto, no presente caso não consta
ter isso ocorrido e sequer ameaça.
Ocorre que, o que pretende a parte autora é a declaração de
inexigibilidade de obrigação.
Nesse viés, anoto que o juízo não pode ser alheio aos elementos
dos autos. Neles consta a realização de exame – unilateral, é
verdade – que demonstra que o relógio medidor encontrava-se
antigo e ineficiente, de forma a não permitir a efetivação da medida
do consumo de energia elétrica na residência do ora autor.
Assim, ainda que não se dê crédito a esse exame, nota-se que a
prova juntada Id. 18112349, pág. 01/04 (histórico de consumo) lhe
é desfavorável.
Ora, segundo o documento acima indicado, a unidade consumidora
do autor possuía medição ínfima de consumo - vários meses
abaixo do mínimo faturado, ou seja, abaixo de 50 Kwh. Após a
retirada do relógio medidor e a sua substituição o consumo de
energia passou a ser não menos que 125 Kwh por mês. Ou seja, o
referido documento demonstra absoluta irregularidade na medição
do consumo, pelo autor, antes da substituição do relógio medidor.
Dessa forma, ainda que não se dê qualquer crédito ao exame
realizado unilateralmente pela ré, não se pode deixar de entender
que irregularidade havia. Consequentemente houve diferença
entre o consumo registrado e o efetivado, de forma a permitir um
pagamento a menor pelo autor.
A parte autora sequer produziu alguma prova capaz de colocar
em dúvida a veracidade da medição realizada, na medida em que
não demonstrou que os equipamentos existentes no local não
atingiriam o consumo aferido.
Pela situação apresentada, torna-se flagrante que a cobrança e os
débitos apurados pela requerida não possui irregularidade, visto
que cobrado abaixo da média de consumo real da parte autora.
Portanto, em relação ao pleito de inexistência do débito, se mostra
curial que a cobrança questionada na exordial decorre de regular
exercício do direito da requerida, a implicar na improcedência da
pretensão autoral neste ponto.
De outra banda, no que cinge aos reclamados danos morais, tenho
que estes merecem procedência.
Tal fato se justifica porquanto, resultando o corte no fornecimento
de energia elétrica do inadimplemento de valores regulares, não há
que se falar em ato ilícito da requerida
Neste sentido, consigno que é assente na jurisprudência pátria
que a existência de débito pretérito não autoriza a suspensão do
serviço, devendo a credora exigir a satisfação do débito através
dos meios ordinários de cobrança
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É dizer. A suspensão no fornecimento de energia elétrica só é
permitida quando se tratar de falta de pagamento de conta relativa
ao mês do consumo. Os débitos antigos devem ser cobrados por
outros meios, dentro os quais se encontra a restrição junto aos
órgãos de proteção ao crédito.
Logo, tendo a parte requerida interrompido o fornecimento de
energia elétrica por débitos pretéritos extrapola os limites legais
de coerção para recebimento dos valores devidos a título de
recuperação de consumo, tenho que restou configurado, no
presente caso, os danos morais reclamados.
Sabe-se ainda, que o arbitramento da indenização pelo dano
moral deve atender às circunstâncias de cada caso, as posses do
ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se
torne inexpressiva.
Dessa forma, tenho por razoável no caso concreto, a fixação da
verba compensatória em R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendendo
ser este valor suficiente para amenizar os danos causados e
reprimir os atos da requerida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, extingo o feito na forma do art. 487, I, do CPC,
e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos aduzidos
pelo autor para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora, a
título de indenização por danos morais, o montante de R$ 2.000,00
(dois mil reais), já atualizado nesta data (súmula 362 do STJ e
REsp 90325), incidindo correção monetária pela tabela do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia (INPC) e com juros simples de
1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data.
Confirmo a tutela deferida na decisão Id. 17640726 apenas quanto
à determinação de restabelecimento e impedimento de nova
suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de
débitos antigos, ou seja, de recuperação de consumo.
Sem honorários e sem custas, com fundamento no art. 55 da Lei
nº 9.099/95.
Sentença publicada e registrada automaticamente. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se.
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700019065.2018.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 07/02/2018 10:57:19
Requerente: MARCOS ALEXANDRE MANSAN
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
Do Julgamento Antecipado do Mérito
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I), visto que a preliminar arguida já fora
analisada em sede de despacho saneador.
Assim, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo
ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre
convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da
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necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo
o julgamento antecipado da lide como mero consectário lógico da
desnecessidade de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP).
Do mérito
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo a parte requerente consumidor típico (art. 2º. CDC) e a parte
requerida fornecedor, nos termos do artigo 3º do CDC.
Trata-se de ação onde busca a parte autora que seja declarada
indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 2.141,40 (dois mil,
cento e quarenta e um reais e quarenta centavos), a título de
recuperação de consumo e condenação da requerida em danos
morais a que deu causa, visto que interrompido o fornecimento de
energia elétrica por débito pretérito.
Malgrado se trate de relação consumerista, em que se admite a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não se afasta da
parte autora, ainda que em situação de vulnerabilidade, o ônus de
fazer prova mínima da existência de seu direito.
Assim, na essência, o caso em pauta não difere de tantos outros já
julgados neste Juízo e tampouco de inúmeros outros que tramitam
ou tramitaram pelo
PODER JUDICIÁRIO de Rondônia.
Isto porque, a jurisprudência tem sido uníssona em decretar a
invalidade de perícias realizadas pela requerida em razão da
unilateralidade e da dificuldade de acompanhamento por parte
do consumidor, posto que realizadas em laboratórios situados em
distantes estados da federação.
Deve-se considerar, no entanto, que a requerida tem buscado
alternativas e envidado esforços para solucionar o problema,
uma vez que submete os medidores retirados à análise de órgão
acreditado a fazê-lo. Ademais, não se pode perder de vista o
fato de que a concessão de energia elétrica pressupõe a efetiva
contraprestação, qual seja, o pagamento.
No ponto, afirma a parte autora que a empresa requerida
esteve em seu imóvel e realizou a troca de seu relógio medidor,
sendo, posteriormente, cobrada por valores pretéritos a título de
recuperação de consumo. Afirma que não lhe foram informados os
parâmetros utilizados para se chegar no valor cobrado, o qual se
mostra exorbitante, não tendo condições de pagá-lo.
A empresa requerida sustenta, em sua defesa, que realizou vistoria
e constatou irregularidades, razão pela qual realizou a troca do
relógio medidor, com posterior apuração da diferença de consumo,
não tendo juntado qualquer documento capaz de corroborar suas
afirmações.
Este juízo, acompanhando o entendimento do nosso Tribunal de
Justiça, efetivamente tem entendido que o exame realizado pela
ré, nos casos de retirada dos relógios medidores das residências,
feito unilateralmente, não pode ser utilizado como motivo de – em
caso de não pagamento – autorizar a suspensão do fornecimento
de energia.
Não há dúvidas. O exame unilateral, sem qualquer possibilidade
de acompanhamento e contestação, ainda que possa ser utilizado
como parâmetro para ação de cobrança – até porque outras provas
se permitiriam – não pode fundamentar motivo de suspensão de
fornecimento de energia. Entretanto, no presente caso não consta
ter isso ocorrido e sequer ameaça.
Ocorre que, o que pretende a parte autora é a declaração de
inexigibilidade de obrigação.
Nesse viés, anoto que o juízo não pode ser alheio aos elementos
dos autos. Todavia, sequer consta dos autos a realização de
exame – ainda que unilateral, é verdade – capaz de demonstrar
que o relógio medidor da parte autora encontrava-se com qualquer
irregularidade, o que obsta a efetivação da medida do consumo de
energia elétrica na residência do ora autor.
Ou seja, a empresa ré, apesar de ter apresentado contestação, não
se desincumbiu de demonstrar qualquer fato extintivo, impeditivo
ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe cabia (art. 373,
II do CPC).
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Desta feita, considerando que a requerida não se desincumbiu de
seu ônus, deve suportar as consequências de sua desídia.
Destaco, ainda, que a ré deve realizar fiscalização, entretanto precisa
obedecer as normas legais, sobretudo o direito do contraditório e
ampla defesa do consumidor. Vale frisar que a CERON não pode
simplesmente alegar irregularidade no medidor, constatada em
suposta perícia unilateral, e emitir fatura com valores elevados, sob
o argumento de que o consumo medido anteriormente fora abaixo
do que efetivamente consumido.
In casu, não tendo a parte requerida juntado qualquer documento
capaz de corroborar que houve o regular atendimento as
determinações impostas pela ANEEL para recuperação de
consumo, bem como de que o parâmetro utilizado se encontra
em consonância com o real consumo de energia elétrica da parte
autora, a fatura lançada de forma arbitrária e injustificada se mostra
indevida.
Nesse ponto é importante ressaltar, por oportuno, que o documento
Id. 17332365, pág. 01/02 (histórico de consumo), não indica
nenhuma irregularidade nos valores medidos de consumo.
Ora, não havendo qualquer comprovação de que a parte autora
tomou ciência dos procedimentos adotados, ou, ainda, fora
notificada acerca de eventual perícia a ser realizada no aparelho
retirado de sua residência.
No mais, a interpretação mais favorável deve sempre ocorrer em
prol do consumidor:
“...O princípio da isonomia tem sido entendido, modernamente,
como tendo implicação consequencial de igualdade substancial
real, e não apenas formal. Isso se traduz, na prática, com a
consideração de que isonomia quer significar tratar desigualmente
os desiguais na exata medida de suas desigualdades”. O art. 4º, I,
do CDC traz como princípio o reconhecimento de que o consumidor
é a parte mais fraca na relação jurídica de consumo. Não o fez de
modo arbitrário, mas atendendo à recomendação da Resolução da
Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, de 9 de
abril de 1985, e da doutrina. Com isso vê-se que o Código, ao dar
tratamento diferenciado aos sujeitos da relação de consumo, nada
mais fez do que aplicar e obedecer ao princípio constitucional da
isonomia, tratando desigualmente partes desiguais...” (in Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do
Anteprojeto - Ada Pellegrini Grinover e outros - Editora Forense
Universitária - 7ª Edição, revista e ampliada - Junho/2001 - Rio de
Janeiro/RJ - pag. 488).
Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor,
encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade
que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia,
dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam
litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo
a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa
tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas
desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça
social. Ressalte-se que esta vulnerabilidade refere-se não apenas
a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.
Dessa forma, não vejo outra solução a dar ao caso senão julgar
procedente o pedido declaratório de nulidade do débito referente
à “recuperação de consumo” pela maneira como foi realizada pela
concessionária.
De outra banda, no que cinge aos reclamados danos morais, tenho
que estes não merecem procedência, vez que a simples cobrança
sem que ocorra negativação do nome da parte autora, tampouco a
suspensão do fornecimento dos serviços pela requerida, não passa
de mero dissabor.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais,
formulados por JOSÉ VILELA, em face de CENTRAIS ELÉTRICAS
DE RONDÔNIA - CERON, ambos qualificados nos autos, para
confirmar a tutela antecipada e DECLARAR a inexistência do
débito discutido nos autos, no valor de R$ 2.141,40 (dois mil, cento
e quarenta e um reais e quarenta centavos), gerada a título de
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recuperação de consumo. Todavia, fica, desde já, resguardado
o direito da parte requerida em realizar novo faturamento, desde
que feito com base na média de consumo real da parte autora e
atendidos os critérios e procedimentos legais.
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme
art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquive-se.
Machadinho do Oeste/RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 30 dias)
Processo nº 7002981-41.2017.8.22.0019
REQUERENTE: MARLI APARECIDA DE ALMEIDA
REQUERIDO: FERNANDA REGINA SANTOS ALMEIDA
DE: FERNANDA REGINA SANTOS ALMEIDA, nascida em
08/02/1996, informações pessoais e documentos não fornecidos,
residente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR a parte requerida acima mencionada para
os termos da presente ação e, querendo, apresentar resposta, no
prazo de 15(quinze) dias.
PRAZO PARA RESPOSTA: 15(quinze) dias a contar da dilação do
prazo do edital.
Machadinho D’Oeste, RO, 30 de julho de 2018.
Diretora de Cartório
(assinatura digital registrada abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700199065.2017.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 16/08/2017 12:36:15
Requerente: EMERSON TAKESHI NAKAMURA
Advogado do(a) AUTOR:
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de ação
Versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais e com pedido de
antecipação de tutela, movida em face de Eletrobrás Distribuição
Rondônia.
Narra a parte autora, em síntese, que o relógio medidor de
energia elétrica instalado em sua residência foi substituído e que
recentemente foi surpreendida ao receber fatura de cobrança no
valor de R$489,04(quatrocentos e oitenta e nove reais e quatro
centavos), apurado em processo administrativo que constatou
irregularidades que geraram faturamento menor que o real
consumido. Juntou documentos.
A liminar foi deferida para determinar que a requerida se abstivesse
de promover a interrupção do fornecimento de energia à residência
do autor (Id. 15172026).
Citada (Id. 15295736) a requerida apresentou contestação Id.
15979456, afirmando que o medidor apresentava irregularidades.
Sustenta, ainda, a regularidade de seu proceder, dado que
apuração e recuperação de consumo foi feita em conformidade
com a Resolução 414/2010 da ANEEL e que não há dano moral
à ser indenizado, opõe-se a inversão do ônus da prova e pede a
improcedência do pedido. Juntou documentos.
A parte autora apresentou réplica no Id. 17246722.
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É o relatório.
Do Julgamento Antecipado do Mérito
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I), visto que a preliminar arguida já fora
analisada em sede de despacho saneador.
Assim, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo
ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre
convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da
necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo
o julgamento antecipado da lide como mero consectário lógico da
desnecessidade de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP).
Do mérito
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo a parte requerente consumidor típico (art. 2º. CDC) e a parte
requerida fornecedor, nos termos do artigo 3º do CDC.
Trata-se de ação onde busca a parte autora que seja declarada
indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 489,04 (quatrocentos
e oitenta e nove reais e quatro centavos), a título de recuperação
de consumo e condenação da requerida em danos morais a que
deu causa, em razão da cobrança indevida.
Malgrado se trate de relação consumerista, em que se admite a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não se afasta da
parte autora, ainda que em situação de vulnerabilidade, o ônus de
fazer prova mínima da existência de seu direito.
Assim, na essência, o caso em pauta não difere de tantos outros já
julgados neste Juízo e tampouco de inúmeros outros que tramitam
ou tramitaram pelo
PODER JUDICIÁRIO de Rondônia.
Isto porque, a jurisprudência tem sido uníssona em decretar a
invalidade de perícias realizadas pela requerida em razão da
unilateralidade e da dificuldade de acompanhamento por parte
do consumidor, posto que realizadas em laboratórios situados em
distantes estados da federação.
Deve-se considerar, no entanto, que a requerida tem buscado
alternativas e envidado esforços para solucionar o problema,
uma vez que submete os medidores retirados à análise de órgão
acreditado a fazê-lo. Ademais, não se pode perder de vista o
fato de que a concessão de energia elétrica pressupõe a efetiva
contraprestação, qual seja, o pagamento.
No ponto, afirma a parte autora que a empresa requerida
esteve em seu imóvel e realizou a troca de seu relógio medidor,
sendo, posteriormente, cobrada por valores pretéritos a título de
recuperação de consumo. Afirma que não lhe foram informados os
parâmetros utilizados para se chegar no valor cobrado, o qual se
mostra exorbitante, não tendo condições de pagá-lo.
A empresa requerida sustenta, em sua defesa, que realizou vistoria
e constatou irregularidades, razão pela qual realizou a troca do
relógio medidor, com posterior apuração da diferença de consumo
no período de julho/2016 a setembro/2016.
Este juízo, acompanhando o entendimento do nosso Tribunal de
Justiça, efetivamente tem entendido que o exame realizado pela
ré, nos casos de retirada dos relógios medidores das residências,
feito unilateralmente, não pode ser utilizado como motivo de – em
caso de não pagamento – autorizar a suspensão do fornecimento
de energia.
Não há dúvidas. O exame unilateral, sem qualquer possibilidade
de acompanhamento e contestação, ainda que possa ser utilizado
como parâmetro para ação de cobrança – até porque outras provas
se permitiriam – não pode fundamentar motivo de suspensão de
fornecimento de energia. Entretanto, no presente caso não consta
ter isso ocorrido e sequer ameaça.
Ocorre que, o que pretende a parte autora é a declaração de
inexigibilidade de obrigação.
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Nesse viés, anoto que o juízo não pode ser alheio aos elementos
dos autos. Neles consta a realização de exame – unilateral, é
verdade – que demonstra que o relógio medidor encontrava-se
antigo e ineficiente, de forma a não permitir a efetivação da medida
do consumo de energia elétrica na residência do ora autor.
Assim, ainda que não se dê crédito a esse exame, nota-se que
a prova juntada Id. 12431634, pág. 08 (histórico de consumo),
juntado pela própria parte autora na inicial, lhe é desfavorável.
Ora, segundo esse documento, a unidade consumidora do autor
possuía medição ínfima, abaixo do mínimo de cobrança de 50
Kwh. Após a retirada do relógio medidor e a sua substituição o
consumo de energia apresentou-se em média 285 Kwh por mês.
Ou seja, o próprio documento apresentado com a inicial demonstra
absoluta irregularidade na medição do consumo, pelo autor, antes
da substituição do relógio medidor.
Dessa forma, ainda que não se dê qualquer crédito ao exame
realizado unilateralmente pela ré, não se pode deixar de entender
que irregularidade havia. Consequentemente houve diferença
entre o consumo registrado e o efetivado, de forma a permitir um
pagamento a menor pelo autor.
A parte autora sequer produziu alguma prova capaz de colocar
em dúvida a veracidade da medição realizada, na medida em que
não demonstrou que os equipamentos existentes no local não
atingiriam o consumo aferido.
Pela situação apresentada, torna-se flagrante que a cobrança e os
débitos apurados pela requerida não possui irregularidade, visto
que cobrado abaixo da média de consumo real da parte autora.
Portanto, em relação ao pleito de inexistência do débito, se mostra
curial que a cobrança questionada na exordial decorre de regular
exercício do direito da requerida, a implicar na improcedência da
pretensão autoral neste ponto.
No mesmo sentido, quanto ao pagamento de indenização por danos
morais, no caso dos autos em razão da parte requerida ter inscrito
o nome da parte autora no rol dos maus pagadores em decorrencia
da existecia de débitos pendentes, gerados em recuperação de
consumo, entendo que esse pedido não merece prosperar.
Ocorre que, conforme é sabido, em se tratando de débito pretérito,
em especial de recuperação de consumo, não obstante a pendência
da obrigação, necessária a abstenção da requerida em proceder
ao corte no fornecimento de energia elétrica, é entendimento
jurisprudencial pacífico que o inadimplemento de débitos antigos
de energia elétrica, principalmente quando se trata de faturas de
recuperação de consumo, não autoriza o corte, devendo a empresa
fornecedora de energia utilizar-se das medidas judiciais adequadas
para exigir o pagamento do débito do consumidor.
Em tais casos, deve a companhia deve utilizar-se dos meios
ordinários de cobrança, como a inscrição do nome da aprte autora
no rol dos maua pagadores, como assim procedeu. Logo agiu no
exercício regular de direito.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, revogo liminar anteriormente deferida e JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial, pondo fim ao processo de
conhecimento, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I
do Código de Processo Civil.
Revogo a antecipação dos efeitos da tutela de Id. 15172026.
Condeno a parte autora no pagamento das custas, despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em
15% do valor atribuído à causa (art.85, §3º, I), cuja obrigação ficará
em condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).
Em caso de eventual recurso, o valor do preparo deverá incidir
sobre o valor da causa atualizado.
Sentença publicada e registrada automaticamente.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se.
Intime-se
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700266125.2016.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 01/09/2016 16:07:52
Requerente: JOAO PEREIRA MONEGATE
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRO DE JESUS
PERASSI PERES - RO0002383
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
Decisão
Vistos,
Procedi, nesta data, a alteração da classe processual para
cumprimento de sentença.
INTIME-SE a parte executada, na pessoa do seu advogado, para
efetuar o pagamento no prazo de 15(quinze) dias, a partir de
quando, caso não o efetue, passará a incidir sobre o montante da
condenação, a multa de 10%(dez por cento), conforme §1° do art.
523 do Código de Processo Civil.
Caso, efetue o pagamento através de depósito judicial, desde já
autorizo a expedição de alvará/ofício em favor do exequente e, na
sequência faça os autos conclusos para extinção.
Contudo, sendo intimado a parte executada e quedando-se inerte,
aplico a multa do §1° do art. 523 do CPC, devendo o exequente
apresentar os cálculos atualizados.
Após, volte os autos conclusos.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA.
Machadinho do Oeste – RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - Vara Única
Processo: 7000854-96.2018.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: AUTO POSTO JOWAL LTDA
Advogado do(a) AUTOR: LUCIANO DOUGLAS RIBEIRO DOS
SANTOS SILVA - RO0003091
RÉU: CENTRALNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Advogado do(a) RÉU: Não informado
DECISÃO:
“...Intime-se a parte autora, através de seu advogado, a fim de
comprovar em 10 (dez) dias o recolhimento das custas iniciais e
taxa da OAB, sob pena de indeferimento do pedido. Certifique-se.
Expeça-se o necessário”.
Machadinho D’Oeste, 30 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - Vara Única
Processo: 7000604-63.2018.8.22.0019
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: P. H. DOS SANTOS MAT. PARA CONSTRUCOES
EIRELI
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBSON ANTONIO DOS SANTOS
MACHADO - RO7353
EXECUTADO: MADEIREIRA PAU-BRASIL LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: Não informado
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SENTENÇA
“... HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (mov.
17908492), o qual se regerá pelas condições ali expostas, para
que produza seus legais e jurídicos efeitos e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art. 487, III, “b”,
do CPC e ORDENO seu arquivamento. Sem custas. Expeça-se
o necessário. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado
após, não havendo pendências arquive-se. Publique-se. Registrese. Intimem-se”.
Machadinho D’Oeste, 30 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - Vara Única
Processo: 7001145-96.2018.8.22.0019
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
REQUERENTE: E. D. L. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIA CRISTINA QUADROS
DUARTE - RO0005036
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIA CRISTINA QUADROS
DUARTE - RO0005036
SENTENÇA
Vistos,
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes mov. ID.
18724852, o qual se regerá pelas condições ali expostas, para que
produza seus legais e jurídicos efeitos e, em consequência, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC.
Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado.
EXPEÇA-SE MANDADO DE AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO E
FORMAL DE PARTILHA.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se as partes.
Machadinho D’Oeste, 30 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Intimação
Processo nº 7001533-33.2017.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: JULIANE MARIN
Advogado: ALAN CESAR SILVA DA COSTA OAB: RO0007933
Endereço: desconhecido
REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado: ALAN ARAIS LOPES OAB: RO0001787 Endereço:
, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-000 Advogado: JOSE
ALBERTO COUTO MACIEL OAB: DF00513 Endereço: SHIS Q5,
S/NO, CHACARA 73, LAGO SUL, Brasília - DF - CEP: 71600-500
Advogado: DANIEL FRANCA SILVA OAB: DF0024214 Endereço:
PAU BRASIL, LOTE 4, AP., 702, RESID. LUCENA RORIZ, AGUAS
CLARAS, Brasília - DF - CEP: 71916-500
DE: JULIANE MARIN
avenida tancredo neves, 2655 1 andar, CENTRO, Machadinho
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Finalidade: Pela presente fica Vossa Senhoria devidamente
intimado(a) para tomar conhecimento da decisão proferida nos
autos em epígrafe, em anexo, bem como para se manifestar no
prazo de 00 (XXX) dias.
Anexos: Decisão.
Machadinho D’Oeste, RO, 30 de julho de 2018.
Diretor(a) de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Intimação
Processo nº 7000854-67.2016.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: RITA TOLEDO ALVES
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado: GABRIELA DE LIMA TORRES OAB: RO0005714
Endereço: Avenida Canaã, 1966, - de 4170 a 4554 - lado par, Setor
02, Ariquemes - RO - CEP: 76873-278
DE: RITA TOLEDO ALVES
Rua Valdomiro F. de Oliveira, 3313, Porto Feliz I, Machadinho
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Finalidade: Pela presente fica Vossa Senhoria devidamente
intimado(a) para tomar conhecimento retorno do Recurso e o
Acórdão proferido nos autos, em anexo, bem como para se
manifestar no prazo de 10 (dez) dias.
Anexos: Acórdão.
Machadinho D’Oeste, RO, 30 de julho de 2018.
Diretor(a) de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Intimação
Processo nº 7001010-55.2016.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ADRIANA DE SOUSA SILVA
Advogado: RAFAEL BURG OAB: RO0004304 Endereço:
desconhecido
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado: GABRIELA DE LIMA TORRES OAB: RO0005714
Endereço: Avenida Canaã, 1966, - de 4170 a 4554 - lado par, Setor
02, Ariquemes - RO - CEP: 76873-278
DE: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Avenida Tancredo Neves, 2713, Centro, Machadinho D’Oeste - RO
- CEP: 76868-000
Finalidade: Pela presente fica Vossa Senhoria devidamente
intimado(a) para tomar conhecimento da decisão proferida nos
autos em epígrafe, em anexo, bem como para se manifestar no
prazo de 15 (quinze) dias.
Anexos: Decisão.
Machadinho D’Oeste, RO, 30 de julho de 2018.
Diretor(a) de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442 Processo nº: 700191963.2017.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 09/08/2017 10:01:31
AUTOR: FABIO ROBERTO CALDEIRA DE ALMEIDA
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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DESPACHO
Vistos,
Chamo o feito a ordem.
Em que pese os autos se encontrem conclusos para sentença,
verifico que não fora realizada perícia judicial para averiguação de
eventual incapacidade da parte autora, prova esta imprescindível
para o deslinde do feito.
Dito isto, considerando que já houve contato com o perito que
realizará as perícias, bem como que o mesmo está providenciando
a pauta para a realização do mutirão de perícia, AGUARDE-SE em
cartório até vinda da mesma.
Com a juntada da pauta de perícias, voltem os autos conclusos
para deliberação.
Expeça-se o necessário.
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Certidão
Processo nº 7001017-47.2016.8.22.0019
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE BONIFACIO FREIRE FERNANDES
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
DE: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Avenida Tancredo Neves, 2713, Centro, Machadinho D’Oeste - RO
- CEP: 76868-000
Certifico que, através desta, fica a parte acima mencionada
devidamente intimada para efetuar o pagamento do valor de R$
8.838,69, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de
multa, advertindo-o que após o decurso desse prazo, poderá haver
penhora de bens/valores.
Machadinho D’Oeste, RO, 30 de julho de 2018.
PAULO LEANDRO FARIAS
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)
Processo eletrônico
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, autarquia
federal representada pela Procuradoria-Geral Federal, vem,
respeitosamente, perante Vossa Excelência, pela Procuradora
Federal signatária, informar que não se opõe aos cálculos
apresentados no valor de R$ 71.025,14.
Em tempo, a parte autora deve comparecer para saque e evitar a
suspensão, pois o benefício já se encontra ativo.
Porto Velho, nesta data.
RAFAELA PONTES CHAVES
Procuradora Federal
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700291413.2016.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 30/09/2016 16:42:39
Requerente: JOSE ROBERTO RAMOS NOGUEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
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Despacho
Vistos,
Diante da Certidão de ID 14869062, INTIME-SE a parte requerida
para que, no prazo de 5(cinco) dias, informe nos autos se ainda
possui interesse recursal, dada a notícia de que a rede de energia
elétrica já fora instalada pela parte autora.
Após, com ou sem manifestação da parte ré, volvam os autos
conclusos para deliberação.
Intime-se.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA.
Machadinho do Oeste – RO, data do registro do movimento no
sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Machadinho do Oeste - Vara Única
Processo: 7000125-70.2018.8.22.0019
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: JENIFER JACKELINE DOS SANTOS SILVA e
outros
Advogado do(a) REQUERENTE: ADEUSAIR FERREIRA DOS
ANJOS - RO0003780
Advogado do(a) REQUERENTE: ADEUSAIR FERREIRA DOS
ANJOS - RO0003780
INVENTARIADO: VANDERLI DOS SANTOS SILVA
Advogado do(a) INVENTARIADO: Não informado
DECISÃO
Vistos,
1. Inicialmente impõe-se analisar o pleito de assistência judiciária
gratuita formulado pelo(s) requerente(s).
2. De início, salienta-se que as custas processuais recebidas
revertem para um fundo público, aplicado em benefício do próprio
PODER JUDICIÁRIO, e, consequentemente, de todos os
jurisdicionados. Não podem, portanto, ser levianamente
administradas. Nesse sentido a Constituição Federal dispõe em
seu art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência judiciária
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”
(grifou-se)
3. De tal modo que deve o magistrado agir com máxima cautela
para não conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita
a pessoas que, aos olhos da lei, não possam ser consideradas
hipossuficientes. Seria irregular a concessão da gratuidade da
justiça àqueles que não demonstram cabalmente a insuficiência
financeira para o exercício do direito, embora com dificuldades (e
dificuldade não é sinônimo de impossibilidade).
4. Com efeito, os auspícios da assistência judiciária não podem ser
deferidos sem prudente análise das circunstâncias fáticas, pois o
termo pobreza não pode ser afastado do requisito indispensável de
impossibilidade do sustento próprio ou da família.
5. Outrossim, impõe-se a este Juízo valorar acerca do conceito,
a fim de se evitar tratamento desigual das partes e, sobretudo,
ato atentatório à própria dignidade da justiça, pois o privilégio
concedido de forma desordenada, antes de assegurar acesso de
todos à prestação jurisdicional, desestimula os auxiliares, acarreta
entraves na administração da justiça e, sobretudo, prestigia
de forma injusta os que se valem do expediente sem estarem,
efetivamente, enquadrados no conceito legal.
6. Assim sendo, ausente prova da hipossuficiência, uma vez
que a parte autora deixou de juntar aos autos documentos que
comprovassem, ainda que minimamente, indefiro o pleiteado
benefício da justiça gratuita, firme no art. 99, §2º, do Código de
Processo Civil.
7. Intime-se a requerente para que efetue o preparo das custas
processuais, no prazo do art. 290, do CPC, sob pena de ser
cancelada a distribuição.
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8. Não sendo efetuado o pagamento das custas processuais no
prazo assinalado no item “7” supra, proceda-se ao cancelamento
da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo
Civil, arquivando o feito.
9. Expeça-se o necessário.
Machadinho D’Oeste, 30 de julho de 2018
1º Cartório Cível
Juiz Substituto: Dr. Muhammad Hijazi Zaglout
Diretora de Cartório: Rosângela Maria de Oliveira Costa
E-Mail: mdo1civel@tjro.jus.br
Proc.: 0000428-48.2014.8.22.0019
Ação:Cumprimento de Sentença
Autor:Florestal Planejamento Paisagismo e Consultoria Ltda Epp
Advogado:Vinícius Vecchi de Carvalho Ferreira (RO 4466)
Requerido:Rosane Henrique dos Santos
Edital - Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo
de 05 dias, intimada a retirar Edital expedido, bem como, no prazo
de 10 dias, comprovar sua publicação.
Rosângela Maria de Oliveira Costa
Diretora de Cartório

COMARCA DE NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0000382-17.2018.8.22.0020
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (NBO 020)
Réu:Alisson Wentony Schlosser Maciel
Advogado:Irineu Ribeiro da Silva OAB/RO n° 133
Despacho Designo audiência de oitiva para dia 25/09/2018, às
09h50min.Oficie-se .Ciência ao MPE.Após o cumprmento, devolvase à origem.Nova Brasilândia-RO, quinta-feira, 19 de julho de 2018.
Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito
Cecilia de Carvalho Cardoso Fraga
Diretora do Cartório

COMARCA DE PRESIDENTE MÉDICI
1ª VARA CRIMINAL
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Proc.: 0000142-70.2018.8.22.0006
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico Estadual
Denunciado:Claudiney Alves
Advogado:Valtair de Aguiar (RO 5490)
Despacho:
DESPACHONão se vislumbra, no caso em exame, a existência
manifesta de causas excludentes da ilicitude do fato, da
culpabilidade do(s) agente(s) ou de extinção da punibilidade. Além
disso, o fato da forma narrada na denúncia constitui crime. Logo,
não há que se falar em absolvição sumária do(s) acusado(s).Por
sua vez, designo audiência de instrução e julgamento para o dia
26/11/2018, às 09h00min. Diante da manifestação do Defensor
Público indicado para responder por esta comarca, aduzindo
que não poderá comparecer a solenidade para realização de
instrução processual e mediante a oitiva do réu e testemunhas, na
oportunidade será nomeado advogado dativo.Intime-se o acusado.
Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Intime-se as testemunhas
arroladas pelas partes. Eventuais testemunhas residentes
em outras comarcas deverão ser ouvidas por meio de cartas
precatórias.Estando o réu preso por este ou outro processo, serve
cópia da presente como Ofício à Casa de Detenção local, a fim de
que apresente o réu na data da audiência.Serve cópia da presente
como Ofício de requisição da testemunha, PM Peixoto e PM Davi.
Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Presidente Médici-RO, sextafeira, 27 de julho de 2018.Fábio Batista da Silva Juiz de Direito
Proc.: 0000166-40.2014.8.22.0006
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico Estadual
Indiciado:Wellington David dos Santos, Renato Pommerening da
Silva
Advogado:Luciano da Silveira Vieira (RO 1643.)
Decisão:
DECISÃORecebo a denúncia oferecida contra o acusado, já
que está em consonância com o art. 41 do CPP e dispositivos
pertinentes da Lei n. 11.343/03.Por outro lado, não se vislumbra, no
caso em exame, a existência manifesta de causas excludentes da
ilicitude do fato, da culpabilidade do agente ou de extinção de sua
punibilidade. Além disso, o fato narrado na denúncia constitui crime.
Logo, não há falar em absolvição sumária do acusado.Por sua vez,
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/12/2018
às 10h30min. Cite-se e intime-se o acusado e as testemunhas
arroladas pelas partes. Eventuais testemunhas residentes em
outras comarcas deverão ouvidas por meio de cartas precatórias.
Dê-se vista ao Ministério Público e à Defesa. Serve a presente
como requisição dos Policiais Civis Paulo Jeferson Pereira Silva,
Júlio Cesar da Luz, Agnaldo Alves Curcino, PM Luiz Eleutério, PM
Adriano Leite Silva, PM Jackson.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se
o necessário.Cumpra-se na íntegra a decisão retro, que deferiu a
cota ministerial, estando pendente a expedição das providências.
Numerem-se as páginas. Presidente Médici-RO, sexta-feira, 27 de
julho de 2018.Fábio Batista da Silva Juiz de Direito

1º Cartório Criminal
Proc.: 0001497-28.2012.8.22.0006
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico Estadual
Denunciado:Marcos Cordeiro da Silva
Despacho:
DESPACHOAcolho o parecer ministerial de fl.104.Designo
audiência em continuação, para oitiva da testemunha Jeferson
Rodrigues de Lima, para o dia 25/09/2018, às 10h30, podendo ser
localizado no endereço situado à Avenida Novo Estado, n. 597, e/
ou em seu local de trabalho, qual seja, Hiperhaus. Telefone para
contato 9 9943 1172. Intime-se. Ciência ao MP e a Defesa. SIRVA
DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Presidente Médici-RO, sextafeira, 27 de julho de 2018.Fábio Batista da Silva Juiz de Direito

1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700068114.2018.8.22.0006
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto : [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano
Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
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Parte Ativa : ANTONIO RODRIGUES DE LIMA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANO MENDONCA GEDE RO5391
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANO MENDONCA GEDE RO5391
Parte Passiva : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte autora intimada, através de seu advogado, para no prazo de
15 (quinze) dias, em querendo, apresentar réplica à contestação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700077122.2018.8.22.0006
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto : [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano
Material]
Parte Ativa : SEBASTIAO BRAZ ESTEVES DA SILVA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: JEAN DE JESUS SILVA RO0002518
Advogado do(a) REQUERENTE: JEAN DE JESUS SILVA RO0002518
Parte Passiva : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017
ficam os requeridos intimados, através de seus advogados, para
no prazo de 15 (quinze) dias, em querendo, apresentar réplica à
contestação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700068296.2018.8.22.0006
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto : [Enriquecimento sem Causa]
Parte Ativa : ADRIANO DE FARIA
Advogado do(a) REQUERENTE: ELAINE VIEIRA DOS SANTOS
DEMUNER - RO0007311
Parte Passiva : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte autora intimada, através de seu advogado, para no prazo de
15 (quinze) dias, em querendo, apresentar réplica à contestação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700082182.2017.8.22.0006
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto : [Direito de Imagem, Assinatura Básica Mensal]
Parte Ativa : ANDERSON GENELHUD DE ALENCAR
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Advogados do(a) REQUERENTE: JEFFERSON DIEGO DA SILVA
- RO8574, VALTER CARNEIRO - RO0002466
Parte Passiva : TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ALAN ARAIS LOPES - RO0001787
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017
fica a parte requerente intimada, através de seu advogado, para
no prazo de 10 (dez) dias, em querendo, apresentar contrarrazões
aos embargos de declaração com efeitos infringentes.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700070105.2018.8.22.0006
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto : [Indenização por Dano Material]
Parte Ativa : VALDENIR ANTUNES DIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: GILVAN DE CASTRO ARAUJO
- RO0004589
Parte Passiva : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIAELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA S/A.
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte autora intimada, através de seu advogado, para no prazo de
15 (quinze) dias, em querendo, apresentar réplica à contestação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700073225.2018.8.22.0006
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto : [Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer /
Não Fazer]
Parte Ativa : JOSE RODRIGUES DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: LARISSA RENATA PADILHA
BARBOSA MAZZO - RO7978, ELTON DIONATAN HAASE RO8038, FRANCIELI BARBIERI GOMES - RO7946
Parte Passiva : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017
fica a parte autora intimada, através de seu advogado (a), para
no prazo de 15 (quinze) dias, em querendo, apresentar réplica à
contestação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700072278.2018.8.22.0006
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto : [Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer /
Não Fazer]
Parte Ativa : ADALBERTO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: LARISSA RENATA PADILHA
BARBOSA MAZZO - RO7978, ELTON DIONATAN HAASE RO8038, FRANCIELI BARBIERI GOMES - RO7946
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Parte Passiva : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte autora intimada, através de seus procuradores (as), para
no prazo de 15 (quinze) dias, em querendo, apresentar réplica à
contestação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700081286.2018.8.22.0006
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto : [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano
Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Parte Ativa : JULIO DE CAMPOS
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANO MENDONCA GEDE RO5391
Parte Passiva : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte autora intimada, através de seu advogado, para no prazo de
15 (quinze) dias, em querendo, apresentar réplica à contestação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700072193.2018.8.22.0006
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto : [Indenização por Dano Material]
Parte Ativa : JOAO DUARTE GUIMARAES
Advogado do(a) REQUERENTE: GILVAN DE CASTRO ARAUJO
- RO0004589
Parte Passiva : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIAELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA S/A.
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte autora intimada, através de seu advogado, para no prazo de
15 (quinze) dias, em querendo, apresentar réplica à contestação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700097129.2018.8.22.0006
Classe : JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto : [Indenização por Dano Moral]
Parte Ativa : JOAO BATISTA DE LIMA WIONCZAK
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO RODRIGUES DE
MOURA - RO3982
Parte Passiva : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
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ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte autora intimada, através de seu advogado, para no prazo de
15 (quinze) dias, em querendo, apresentar réplica à contestação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700080650.2016.8.22.0006
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto : [Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios,
Multa de 10%]
Parte Ativa : LAERCIO MONTEIRO SOUZA LEITE
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ CARLOS BARBOSA
MIRANDA - RO0002435
Parte Passiva : BANCO DO BRASIL S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE ARNALDO JANSSEN
NOGUEIRA - RO0006676, SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR0008123
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017
fica a parte executada intimada, tendo em vista o extrato de conta
judicial juntado, para no prazo de 5 (cinco) dias requerer o que
entender de direito.
Fica o MP, por meio da Promotoria de Justiça, intimada para no
prazo de 10 (dez) dias, manifestar da juntada do Ofício e anexo de
id. 20128645.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:( ) . Processo: 7000880-36.2018.8.22.0006
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 29/05/2018 16:55:51
Requerente: UELVIS DE SOUZA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAQUIM JOSE DA SILVA
FILHO - RO0003952, JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA RO0006074
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
1. Prefacialmente, consigno que,apesar de não ter constado
certidão do trânsito em julgado, referente os autos de origem n.
0003409-43.2015.8.22.0010, que tramitou neste juízo, verifico
que a referida sentença transitou em julgado para as partes no dia
27.03.2018, sendo assim promova-se a escrivania a exclusão da
certidão id 18724922 - pg01, pois refere-se a processo diverso,
devendo a parte autora juntar aos autos a certidão referente os
autos de origem.
2. Intime-se o ente executado, nos termos do art. 535 do CPC.
Havendo a oposição de embargos, intime-se a parte exequente
para manifestação no prazo legal, após, tornem-me os autos
conclusos. Caso contrário, ou seja, havendo anuência ou inércia
da parte executada, certifique-se e, expeça-se o precatório e/ou a
requisição de pequeno valor, sendo incabíveis neste caso a fixação
de honorários em fase de execução, nos termos do art. 1º-D, da Lei
n. 9.494/97.
Expedidas as requisições acima, aguarde-se os autos, pelo prazo
de 60 dias.
Autorizado o pagamento e informados os dados da(s) ordem(ns)
de pagamento, expeça(m)-se alvará(s).
Somente então, venham-me os autos conclusos.
Presidente Médici-RO (na data do movimento).
Miria do Nascimento de Souza
Juíza de Direito Substituta
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO CEP: 76916-000 - Fone:(69) 34712714. Processo: 700167088.2016.8.22.0006
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 19/09/2016 14:35:19
Requerente: JOSE PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: GILDO LEOBINO DE SOUZA JUNIOR
- CE28669
Requerido: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
- PE0023255
SENTENÇA
Trata-se de Ação Anulatória de relação de consumo/negócio
jurídico cominada com indenização por danos materiais e morais
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e repetição de
indébito.
Narra a parte autora que contratou empréstimo junto ao Banco
requerido, mas afirma que não recebeu todas as informações
e detalhes de sua operação, bem como não teve acesso prévio
à planilha CET – Custo Efetivo Total, a qual deve ser fornecida
antes da assinatura do contrato a fim de possibilitar a análise com
cautela das condições da operação, pelo o que requer a nulidade
do contrato, juntamente com danos materiais e morais que declara
ter sofrido. Pleiteou pela antecipação de tutela a fim de suspender
os descontos em seu benefício.
O pleito antecipatório foi indeferido a parte autora, eis que não
preencheu os requisitos para tanto.
Audiência de conciliação infrutífera.
A parte requerida, em sede de contestação, alega, em breve
síntese, que a parte autora conheceu e obteve todos os detalhes
da operação, assim como teve acesso às informações da planilha
CET, vez que assinou os contratos com tais informações,
ratificando sua manifestação de vontade. Ressalta ainda, que os
juros pactuados são compatíveis com a taxa média de mercado
e não há ilegalidade na sua capitalização. Afirma que inexistem
danos materiais e morais passíveis de indenização. Por fim, pugna
pela improcedência do pedido.
Devidamente intimadas, as partes informaram não possuir outras
provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O presente caso comporta julgamento antecipado, nos termos do
artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, eis que não há
necessidade de produção de outras provas.
Inicialmente, cumpre esclarecer que pelo requerido foram
suscitadas questões preliminares, mas que por se confundirem
com o mérito, como tal serão analisadas, mesmo aquelas que
eventualmente já tenham sido apreciadas anteriormente.
É cediço que, de parte a parte, cada um dos componentes da relação
processual tem o dever de comprovar suas alegações, sendo ônus
do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e do requerido
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do NCPC.
A parte autora alega ter sido lesada quando da assinatura do
contrato questionado, pois não recebeu as instruções devidas
acerca das condições dos empréstimos, especificamente da
planilha CET. Aduz que as partes requeridas aproveitaram-se do
seu pouco discernimento, vez que as cláusulas são abusivas e
onerosas.
Todavia, as informações acerca da planilha CET estão dispostas
nos contratos bancários, cabendo ao cliente o ônus de ler e analisar
tais disposições do contrato antes de realizar um empréstimo.
Ademais, é de conhecimento do homem médio que os Bancos
trabalham com juros maiores do que o esperado, sendo essencial
a cautela no momento da contratação, a fim de evitar possíveis
imprevistos econômicos.
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Existem centenas de pessoas que contratam empréstimos
bancários, é incabível que todas elas aleguem nulidade por
desconhecimento de informações que estão visíveis nos contratos
e passíveis de questionamento. Dar procedência a tal demanda
seria uma afronta aos princípios morais e éticos da sociedade, bem
como ensejaria um enriquecimento ilícito por parte da autora, que
recebeu os valores dos respectivos empréstimos e agora, ao que
parece, tenta esquivar-se de suas obrigações.
Desse modo, os contratos anexados demonstram que os
empréstimos foram contratados através da solicitação e
consentimento por parte da autora, que declarou estar ciente
das condições pactuadas, inclusive no que se refere ao custo
efetivo. Outrossim, quanto aos juros capitalizados, as instituições
financeiras agiram dentro dos parâmetros legais, vez que a elas não
se aplicam as normas gerais acerca dos limites de juros a serem
cobrados. Nesse entendimento, colaciono o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LIMITAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ENUNCIADO N. 596 DA SÚMULA
DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Quanto à limitação dos juros remuneratórios, esta Corte é
uníssona no entender que com o advento da Lei 4.595/1964 ficou
delegado ao Conselho Monetário Nacional poder normativo para
limitar as referidas taxas, salvo as exceções legais, aplicando-se à
espécie o Enunciado da Súmula nº 596/STF.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no REsp 893.444/SC, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA
BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ
23/04/2007, p. 277)
Ainda:
REVISIONAL DE CONTRATO. LEGALIDADE DO ART. 5º, DA
MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS MENSAIS. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL.
LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. É
uníssono o entendimento no sentido de reconhecer a legalidade da
Medida Provisória n. 2.170-36/2001.
Admite-se a capitalização mensal de juros somente nos contratos
firmados em data posterior à entrada em vigor da MP n. 2.17036/2001.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.
Não há em nosso ordenamento jurídico, norma que estipule
percentual limite para a cobrança de juros bancários, sendo pacífico
que não mais se aplica a limitação dos juros pela Lei de Usura
(Decreto-Lei 22.626/33) em face do que dispõe a Lei 4.595/64
(Súmula 596, do STF), não havendo que se falar em limitação
dos juros remuneratórios. (Apelação, Processo nº 000288340.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira,
Data de julgamento: 26/07/2017)
Dessa forma, há de se ressaltar ainda que a mera revisão de
cláusula, por si só, permite sanar eventual onerosidade excessiva a
uma das partes, conforme prevê o art. 51, § 2º, do CDC, não sendo
necessário o desfazimento do negócio jurídico avençado, o qual se
funda no princípio da pacta sunt servanda.
Assim, ante a ausência de comprovação das alegações da
parte autora, não resta comprovada a lesão e má-fé das partes
requeridas, não havendo, portanto, cabimento a alegação de
nulidade do contrato, bem como não há que se falar em danos
materiais se a mesma recebeu os valores do empréstimo de forma
correta. Ainda, inexistem motivos que justifiquem a indenização por
danos morais em face da parte autora, visto que não houve ofensa
aos institutos que ensejam tal indenização.
Ao teor do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido, a fim de que surtam os jurídicos e
legais efeitos daí decorrentes. Por consequência, RESOLVO o
MÉRITO da causa, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Proceda-se o cadastro da sociedade de advogados e patrono da
autora, nos autos, conforme requerido.
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Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo
a exigibilidade da cobrança porquanto a autora se encontra sob o
pálio da assistência judiciária gratuita.
Havendo interposição de recurso de apelação, o serviço cartorário
deverá intimar de pronto o apelado, para apresentação de
contrarrazões, e caso esse, interpuser apelação adesiva, intime-se
o apelante para apresentar contrarrazões.
Após, sejam os recursos remetidos ao Egrégio Tribunal, conforme
determinação do artigo 1.010,§ 3º, do CPC.
Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido em 15 dias,
arquivem-se, independentemente de conclusão do feito.
P.R.I.
Presidente Médici-RO, 23 de julho de 2018.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700017106.2015.8.22.0006
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto : [Auxílio-transporte]
Parte Ativa :
Advogado do(a) REQUERENTE: JACSON DA SILVA SOUSA RO0006785
Parte Passiva :
Advogado do(a) REQUERIDO:
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte autora intimada, através de seu advogado, para no prazo
de 5 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão da contadoria
judicial id.20082396.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700086567.2018.8.22.0006
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto : [Aposentadoria por Invalidez]
Parte Ativa : JOSE DA SILVA FLORIANO
Advogado do(a) AUTOR: JEFFERSON DIEGO DA SILVA - RO8574
Parte Passiva : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017
fica a parte autora intimada para no prazo de 15 (quinze) dias
apresentar réplica à contestação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:( ) . Processo: 7002220-49.2017.8.22.0006
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
Data da Distribuição: 20/12/2017 17:43:09
Requerente: LUCIMAR JOSEFINA CALIMAN FERREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALTER CARNEIRO - RO0002466
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
1. Considerando o petitório id 19631027, tendo a parte exequente
informado e comprovado que o INSS suspendeu seu benefício,
desde a data de 01/06/2018 (id 19631090 – pg.01), verifica-se por

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

836

meio do documento id 19631090, que o benefício anteriormente
implantado, o qual a exequente auferia, refere-se ao auxílio-doença
e não aposentadoria por invalidez, como argumenta a exequente.
De outro lado, sobreleva destacar que apesar da sentença deste
juízo, ter à época deferido o pedido de conversão do auxílio-doença
em aposentadoria por invalidez, depreende-se do voto transitado
em julgado, proferido no juízo do TRF da 1ª Região (item 4 – id
19631134 – pg.06), que fora: […] reconhecido devido a concessão
do auxílio-doença, a contar da data da cessação do benefício,
descontados eventuais valores percebidos administrativamente em
razão de deferimento de benefícios por incapacidade, sob pena de
enriquecimento ilícito do requerente, até que se conclua eventual
processo de reabilitação, quando poderá ser convertido em
aposentadoria por invalidez, a depender do sucesso ou insucesso
da reabilitação. Observada a prescrição quinquenal. […]
Sendo assim, observando o disposto no art. 60, §9º, da Lei 8.213/91:
“Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo,
o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da
data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o
segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do
regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído
pela Lei nº 13.457, de 2017)”, ou seja, ao contrário do alegado
pela exequente, não se trata de conduta arbitrária, e sim, legal, a
conduta do executado ter compelido a exequente a submeter-se a
nova perícia médica, já que foi concedido o benefício de auxíliodoença id 15372907 – pg 2.
Posto isso, INDEFIRO o pedido id 19631027, no qual a exequente
pretende o restabelecimento de “aposentadoria por invalidez”,
devendo ela se submeter ao processo de reabilitação na via
administrativa, quando poderá ser convertido em aposentadoria
por invalidez, a depender do sucesso ou insucesso da reabilitação,
conforme decisão id 19631134 – pg.06. SIRVA DE MANDADO/
OFÍCIO AO INSS. Expeça-se o necessário. Instrua-se com os
documentos que se fizerem necessários, para cumprimento quanto
a necessidade, também, de submeter a autora ao processo de
reabilitação (N.B 6051186208).
2. Prossiga-se o feito, intime-se o executado nos termos do
despacho inicial.
Intime-se.
Presidente Médici, 10 de julho de 2018.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700030188.2018.8.22.0006
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto : [Auxílio-Doença Previdenciário]
Parte Ativa : JAEDER FLORENTINO PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: ELOIR CANDIOTO ROSA - RO0004355
Parte Passiva : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte autora intimada, através de seu advogado, para no prazo de
15 (quinze) dias, em querendo, apresentar réplica à contestação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700015110.2018.8.22.0006
Classe : MANDADO DE SEGURANÇA (120)
Assunto : [Plano de Classificação de Cargos]
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Parte Ativa : ANTONIO SOUZA MARQUES NETO
Advogado do(a) IMPETRANTE: HERISSON MORESCHI RICHTER
- RO0003045
Parte Passiva : GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA e outros
Advogado do(a) IMPETRADO:
Advogado do(a) IMPETRADO:
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017
ficam as partes intimadas, através de seus advogados, para no
prazo de 15 (quinze ) dias, ficarem cientes da r. Sentença de
id.19799242.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
Da requerida, A. R. DE OLIVEIRA - ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ n. 21.528.585/0001-97, com último
endereço conhecido na Linha 128, Lote 22-AA, Setor Leitão, zona
rural do município de Presidente Medici/RO, localizada atualmente
em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação da requerida acima qualificada para no
prazo de 20 (vinte) dias, contados do vencimento do presente
edital, pagar a importância de R$ - 12.193,26 (doze mil, cento
e noventa e três reais e vinte e seis centavos), atualizada até o
dia 31/07/2017, sob pena de ser o mandado judicial convertido
em título executivo judicial. Outrossim, o pronto pagamento da
obrigação isenta o devedor do recolhimento das custas processuais
e honorários advocatícios. Advertência: “Se os embargos não
forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo
e prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo
X”. (Art. 1.102-C, 2ª parte, do CPC).
Processo nº : 7001281-69.2017.8.22.0006
Classe : MONITÓRIA (40)
Assunto : [Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa]
Parte Ativa : A. M. BRAVIN - ME
Advogado do(a) AUTOR: VALTER HENRIQUE GUNDLACH RO0001374
Parte Passiva : A. R. DE OLIVEIRA - ME
Valor da Causa : R$ 12.193,26
Sede do Juízo: Fórum Pontes de Miranda, Rua Castelo Branco,
2667 - Presidente Médici-RO – CEP 76.916-000 - Fone/Fax (0XX)
69 471-2714 - Ramal 3 - E-mail:pme1civel@tjro.jus.br
Presidente Médici/RO, 27 de julho de 2018.
FABIO BATISTA DA SILVA
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:( ) . Processo: 7000119-73.2016.8.22.0006
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 27/01/2016 19:18:19
Requerente: AGNALDO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MATHEUS DUQUES DA SILVA RO0006318, FABIANA CRISTINA CIZMOSKI - RO0006404
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho.
Ante o ofício do id. 19077745 e certidão do id. 19080073, expeçase o necessário.
Após, arquivem-se sem baixa enquanto aguarda-se o pagamento
do precatório.
Pratique-se o necessário.
Presidente Médici-RO, (na data do movimento).
ELISÂNGELA FROTA ARAÚJO REIS Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:( ) . Processo: 0001635-24.2014.8.22.0006
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 19/04/2018 11:50:30
Requerente: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- SP0211648
Requerido: VALMIR FERNANDES SANTOS e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Considerando os pedidos formulados nas alíneas “d” e “e” da
petição de fl. 96 - id 17751127, tendo constado por este juízo
na decisão de fl. 116 - id 17751148, para retornarem os autos
conclusos, para proceder consultas através dos sistemas INFOJUD
e RENAJUD,realizei, primeiramente, a pesquisa no sistema
Renajud, que restou infrutífera quanto ao requerido Leandro e
frutífera quanto ao requerido Valmir.
Intime-se o requerente acerca do resultado obtido, devendo
fornecer o endereço onde o motocicleta pode ser encontrada para
efetiva penhora, sob pena de levantamento da restrição.
Considerando o valor da dívida e o valor do bem encontrado via
Renajud, entendi por esgotadas as tentativas de localização de
bens em nome dos devedores e procedi à pesquisa via Infojud,
conforme os espelhos anexos.
Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de
direito, sob pena de suspensão da execução.
Providencie-se o necessário.
Presidente Médici-RO (na data do movimento).
Miria do Nascimento de Souza
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:( ) . Processo: 7000430-64.2016.8.22.0006
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 15/03/2016 21:02:55
Requerente: MARIA NEVES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: WELIGTON DE OLIVEIRA
TEIXEIRA - RO0002595
Requerido: CLARO S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486, ALICE REIGOTA FERREIRA LIRA - RO000352B
DECISÃO
Comprovado o pagamento das custas processuais id 19205686,
arquivem-se os autos, dado que inexistem questões processuais
pendentes para apreciação.
Intime-se.
Presidente Médici, 10 de julho de 2018.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700049151.2018.8.22.0006
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto : [Auxílio-Reclusão (Art. 80)]
Parte Ativa : E. G. L.
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Advogado do(a) AUTOR: PAMELA EVANGELISTA DE ALMEIDA
- RO0007354
Parte Passiva : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte autora intimada, através de seu advogado, para no prazo de
15 (quinze) dias, em querendo, apresentar réplica à contestação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655 Processo nº : 700168268.2017.8.22.0006
Classe : EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto : [Dívida Ativa]
Parte Ativa : DETRAN RO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Parte Passiva : L. M. DE ARAUJO SOARES & CIA LTDA - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO: ILMA MATIAS DE FREITAS
ARAUJO - RO0002084
ATO ORDINATÓRIO
Conforme previsto no Provimento da Corregedoria n. 026/2017 fica
a parte executada intimada, através de sua advogada, para no prazo
de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento de custas processuais
conforme id.20145297, referentes aos autos supramencionados.

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018
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COMARCA DE SANTA LUZIA D´OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0000558-70.2016.8.22.0018
Ação:Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação
Querelante: Ijaércio Alves Gomes
Advogado: Airton Pereira de Araújo (OAB/RO 243)
Finalidade: Intimar o Querelante, por intermédio de seu advogado,
a comparecer ao Cartório Criminal desta comarca e retirar o boleto
para pagamento da 2ª parcela das custas processuais, nos termos
do artigo 24, inciso III da Lei n. 3896, de 24/08/12/2016, no prazo
de 05 (cinco) dias.
Santa Luzia d’Oeste/RO, 30 de julho de 2018.

1ª VARA CÍVEL

Proc.: 0000940-33.2011.8.22.0020
Ação:Inventário
Inventariante:Maria Ferreira da Silva
Advogado:Gabriel Feltz (OAB/RO 5656)
Inventariado:Espólio de João Faustino da Silva
Advogado:Gabriel Feltz (OAB/RO 5656)
Despacho:
DESPACHOAguarde-se em arquivo provisório manifestação da
parte interessadaNova Brasilândia-RO, sexta-feira, 27 de julho de
2018.Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000813-35.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: SEBASTIAO DOS REIS
Endereço: ZONA RURAL, S/N, RESIDÊNCIA, LINHA 45 ESQUINA
COM A LINHA 204, Santa Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogados do(a) REQUERENTE: EDER JUNIOR MATT RO0003660, AKAWHAN DYOGO ODORICO OLIVEIRA - RO8582
Polo Passivo:
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: CENTRO, S/N, CERON, RUA CORUMBIARIA ESQUINA
COM A RUA CURITIBA, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Vistos.
Recebo o recurso, por ser próprio e tempestivo.
Intimem-se o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de
dez dias.
Após, encaminhe-se os autos à Turma Recursal para apreciação,
com as nossas sinceras homenagens.
Serve a presente de intimação.
Cumpra-se.

Proc.: 0001093-95.2013.8.22.0020
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:Daniela Luiz Camargo
Advogado:Edson Vieira dos Santos (OAB/RO 4373)
Requerido:Cimopar Moveis Ltda
Advogado:MATHEUS FIGUEIRA LOPES (OAB/RO 6852)
RAFAEL BALIEIRO SANTOS (OAB/RO 6864), LETICIA CRISTINA
MOSTACHIO PEREIRA (OAB/SP 281270), IZILDA APARECIDA
MOSTACHIO MARTIN (OAB/SP 67524), OZEIAS DIAS DE
AMORIM (OAB/RO 4194)
Custas Finais:
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, para no
prazo de 15 dias, sob pena de protesto e inscrição em divida
ativa, recolher as custas processuais COMPLEMENTARES a
que foi condenado, conforme sentença e relatório de cálculos
da contadoria do juizo. O boleto para recolhimento deverá
ser emitido/impresso no “Sistema de Controle de Custas
Processuais do TJRO (http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
custas/custasInicio.jsf)” .
Simone Cristina Ciconha
Diretora de Cartório

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Processo: 7000165-55.2018.8.22.0018
Assunto: [Tutela e Curatela]
Valor da Causa: R$ 954,00
Distribuição: 30/01/2018 09:47:13
Polo Ativo:
Nome: CLEONICE FERMIANO
Endereço: LINHA P-34, KM 2,5, ZONA RURAL, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Polo Passivo:
Nome: JOAO MARIA FIRMIANO
Endereço: LINHA P-34, KM 2,5, ZONA RURAL, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) REQUERIDO: MAHIRA WALTRICK FERNANDES
- RO0005659
Vistos.
Defiro a dilação do prazo de 15(quinze) dias ao NUPS, a contar
desta, para realização do estudo psicossocial com as partes.
No mais, cumpra-se as demais deliberações determinadas na
decisão anexa ao ID.19196764.
Cumpra-se.

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
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000698-48.2017.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA
Endereço: LINHA 180 KM 14,5, S/N, SITIO, ZONA RURAL, Santa
Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogado do(a) REQUERENTE: JANTEL RODRIGUES
NAMORATO - RO0006430
Polo Passivo:
Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA-ELETROBRÁS
DISTRIBUIÇÃO RONDONIA S/A.
Endereço: Rua Corumbiara esquina com a Avenida Curitiba, S/N,
ESCRITÓRIO, CENTRO, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Advogado do(a) REQUERIDO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
Intimação
Por ordem do(a) MMª. Juíza de Direito da Comarca de Santa Luzia
do Oeste, Dr(a). LARISSA PINHO DE ALENCAR LIMA, fica Vossa
Senhoria intimado(a) para, no prazo de 05 dias, para conferência
dos Cálculos e Elaboração de outro, se o caso, considerando que
a condenação foi de R$ 1.300,00, a partir da citação e no Acórdão
há condenação de honorários advocatícios e custas processuais,
observando também, que no Id 19750653 consta comprovantes de
depósito realizado pela requerida.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000624-57.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: LUIZ AFONSO ROCHA
Endereço: Km 18, Zona Rural, Linha P-30, Alto Alegre Dos Parecis
- RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO HENRIQUE
MEZABARBA - RO0003771, RAFAEL BURG - RO0004304
Polo Passivo:
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida Brasil, 2127, Centro, Alto Alegre Dos Parecis RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos.
Intimem-se o autor, via advogado, para no prazo de 05 (cinco)
dias, apresentar novos cálculos adequados às determinações do
Acórdão, sob pena de arquivamento do feito.
SIRVA ESTA DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE
INTIMAÇÃO.
Faculto, desde logo que as intimações sejam realizadas
preferencialmente via telefone, em observância ao princípio da
economia e celeridade processual.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000799-51.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: VIRGINIA LOPES DE OLIVEIRA
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 3031,
JARDIM DAS PALMEIRAS, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP:
76952-000
Advogado do(a) AUTOR: JOSE LUIZ TORELLI GABALDI RO0002543
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-036
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018
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Sentença
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte
requerente no ID 19673919 em face da sentença de ID 19510621,
ocasião em que requer que esta Nobre Magistrada sane a
contradição para aperfeiçoar a sentença proferida.
Pois bem, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração quando houver na decisão erro
material, obscuridade, contradição ou omissão.
Aduz a parte embargante que há contradição na decisão proferida
por este Juízo. Para melhor esclarecimento, destaco o seguinte
trecho do recurso oposto:
PRIMEIRO PONTO DA REFORMA, a decisão ora guerreado
foi extremamente contraditória, uma vez que a Embargante não
mencionou que existe outro processo físico tramitando nesta Vara
com o mesmo pedido, causa de pedir e as mesmas partes, o que
torna a sentença extremamente contraditória (grifo nosso).
O pleito não merece ser acolhido, visto que não há no recurso
oposto fundamentação jurídica capaz de respaldar os requisitos
dos embargos declaratórios, que são obscuridade, omissão,
contradição ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC, o que
me leva a crer que os mesmos foram opostos apenas com o intuito
de protelar o arquivamento dos presentes autos.
Aliás, como pode se observar no trecho acima destacado, as
alegações da parte embargante são contraditórias, pois alega que
a “própria embargante” não mencionou a existência do processo
físico e que por essa razão estaria caracterizada a litispendência
do processo nº 7000402-89.2018.8.22.0018
Ademais, este juízo cumpriu seu papel de analisar e solucionar o
conflito submetido ao
PODER JUDICIÁRIO, fundamentando adequadamente a decisão
proferida, conforme decisão exarada.
Posto isso, CONHEÇO O RECURSO e REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, ante a inexistência de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, mantendo a decisão na forma como lançada.
Condeno a embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o
valor atualizado da causa, por ser os Embargos de Declaração
manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, parágrafo
2º do CPC, objetivando apenas o atraso do arquivamento da
presente ação, conforme fundamentado acima.
Intimem-se.
Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento da multa,
inscreva-se o nome da sucumbente em dívida ativa, bem como
encaminhe-se o necessário para protesto nos termos do Provimento
Conjunto nº 002/2017-PR-CG.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
SIRVA A PRESENTE DE INTIMAÇÃO.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001288-88.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: MARIA JOSE CORREA DA MOTA
Endereço: linha p 34, km 02, rural, Alto Alegre Dos Parecis - RO CEP: 76952-000
Nome: CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA
Endereço: linha p 34, km 02, rural, Alto Alegre Dos Parecis - RO CEP: 76952-000
Advogado do(a) EMBARGANTE: ADEILDO MARINO AMBROSIO
FERREIRA - RO6869
Advogado do(a) EMBARGANTE: ADEILDO MARINO AMBROSIO
FERREIRA - RO6869
Polo Passivo:
Nome: LUIZ MENDES DA SILVA
Endereço: rua marechal rondon, 3822, centro, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) EMBARGADO:
Vistos
Por readequação da pauta redesigno audiência para o dia 27 de
agosto de 2018 às 11h45min.
Intimem-se as partes acerca desta decisão.
Expeça-se o necessário. SERVE A PRESENTE DE MANDADO.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia Santa Luzia do Oeste
- Vara Única
7001311-34.2018.8.22.0018
Polo Ativo: Nome: EDILEUZA NOVAIS DE LIMA GUTIERREZ
Endereço: Linha P-08, Km 45, Lotes 8 e 9, Zona Rural, Parecis RO - CEP: 76979-000
Advogado do(a) AUTOR: ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-036
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem da Exma. Dra. Juiza de Direito do Santa Luzia do
Oeste - Vara Única, fica a parte autora. por via de seu Advogado,
no prazo de 15 (quinze) dias, intimado, caso queira, a impugnar à
Contestação Juntada nos autos.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia Santa Luzia do Oeste
- Vara Única
7001607-90.2017.8.22.0018
Polo Ativo: Nome: JOSE DOS SANTOS
Endereço: LINHA P 34, KM 05, ZONA RURAL, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) AUTOR: SONIA MARIA ANTONIO DE ALMEIDA
NEGRI - RO0002029
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Av. Brasil, 3374, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Trata-se de impugnação à execução proposto pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor de JOSÉ
DOS SANTOS, alegando em síntese, excesso à execução.
A exequente apresentou manifestação no ID 19838462,
concordando e apresentando nova tabela de cálculo de acordo
com a alegação do executado.
Pois bem.
O INSS foi intimado para apresentar impugnação ao cumprimento
de sentença, tendo apenas alegado que a data final do cálculo
apresentado pelo autor estava incorreta, devendo ser o dia
01/03/2018 data final dos retroativos..
O exequente, por sua vez, concordando com a impugnação,
apresentou novo cálculo, alterando apenas a data da parcela final,
de acordo com a alegação do INSS.
Diante disso, acolho a impugnação apresentada pelo INSS,
motivo pelo qual determino a expedição da(s) RPVs, observando
os valores apresentados no ID 19838462 (principal e honorários),
acrescido de honorários da fase de execução.
A direção do cartório deverá observar o Manual de Procedimentos
Relativos aos Pagamentos de Precatórios e Requisições de
Pequeno Valor na Justiça Federal.
Expedida a RPV, aguarde-se pelo prazo de 60 dias. (Art.535, §3º,
II do CPC).
1- Com a comprovação do cumprimento da RPV:
1.1- Expeça-se o alvará para pagamento dos valores que serão
depositados judicialmente, autorizando o saque pelo advogado,
desde que ele possua poderes específicos para tanto.
1.2- Após, intime-se o patrono da parte autora para retirar o(s)
alvará(s) expedido(s), podendo fazê-lo via internet, devendo, no
prazo de 5 dias, comprovar o levantamento do mesmo, sob pena
de extinção pelo pagamento.
Somente então, venham-me os autos conclusos para prolação de
sentença de extinção. Pratique-se o necessário.
SIRVA-SE ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7002319-80.2017.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: AGRIMALDO MARCHESINI
Endereço: Rua Papa Pio XII, 4093, bairro, Alto Alegre Dos Parecis RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) AUTOR:
Polo Passivo:
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) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES SP0128341
Sentença
Vistos.
I - Relatório.
AGRIMALDO MARCHESINI propôs ação revisional de contrato c/c
repetição do indébito em face de BANCO BRADESCO S.A., alegando
abusividade de cláusulas no contrato de empréstimo pessoal firmado
com o requerido, pleiteando a devolução em dobro dos valores
entendidos cobrados a maior em decorrência da suposta abusividade.
Citada, a parte requerida apresentou contestação, defendendo, em
suma, inépcia da inicial por ausência de especificação das cláusulas
ditas abusivas, e no mérito, que as taxas praticadas correspondem à
média do mercado, requerendo, assim, a improcedência do pedido.
A parte autora apresentou impugnação ratificando os termos da inicial
pela procedência da ação.
É o relatório do necessário.
Decido.
II - Fundamentação.
A presente ação tem por objeto a revisão contratual por alegada
abusuvidade de cláusulas contratuais, decorrente de contrato bancário
de empréstimo pessoal para desconto em folha de pagamento.
Pois bem.
A súmula nº 381 do STJ determina que: “Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
Em sua peça inaugural a parte autora refe-se ao mérito da causa
de pedir por “DA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS
E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO”, todavia não trás no texto da
sua peça, os apontamentos oportunos que devem ser analisados e
julgados pelo juízo.
Ao contrário, aponta de forma genérica e abstrata que se trata de
contrato abusivo, sem indicar exatamente a matéria que se pretende
discutir, e o objeto que deverá ser submetido a julgamento.
Em observância à súmula mencionada, é vedado ao juízo determinar
de ofício o objeto de julgamento.
Aliás, é como se portam os Tribunais Superiores diante da normativa,
a exemplo do E. TJRS, dentre outros: https://tj-rs.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/150909564/apelacao-civel-ac-70060564192-rs.
Desta feita, não havendo especificidade da matéria que deverá ser
analisada pelo órgão julgador, a inépcia da inicial, e consequente
extinção da ação, é medida que se impõe.
III - Dispositivo.
Posto isso, acolho a preliminar de inépcia e JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação, EXTINGUINDO o processo sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC/15.
Sem custas.
Passado o prazo recursal certifique-se o trânsito em julgado.
Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o apelado
para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a
respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior
para julgamento do recurso.
Intimem-se.
Após o cumprimento das formalidades legais, nada sendo requerido,
arquive-se.
Cumpra-se. Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO
N.____/2018.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000591-04.2017.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: JUCELIA FRANCISCA MARTINS
Endereço: AV. Cecilia, 45, Bom Jesus, Santa Luzia D’Oeste - RO
- CEP: 76950-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: SONIA MARIA ANTONIO DE
ALMEIDA NEGRI - RO0002029
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Santa Luzia
do Oeste - Vara Única, fica a parte autora intimado a se manifestar
acerca da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000319-73.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: JOCIMAR KIEPER
Endereço: LINHA P38, KM 02, S/N, RURAL, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000
Advogado do(a) AUTOR: JANTEL RODRIGUES NAMORATO RO0006430
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
JOCIMAR KIEPER ingressou com ação previdenciária de
concessão de auxílio-doença e/ou concessão de aposentadoria
por invalidez contra o INSS.
Recebida a ação fora determinado a realização da perícia médica
e a citação do INSS no ID 17071708 .
Devidamente citado, o INSS apresentou proposta de acordo no
ID 19831640 , tendo o requerente apresentado contraproposta no
ID 19867803. O requerido aceitou a contraproposta, conforme ID
20071764.
Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, cujos
termos encontram-se definidos nas petições de IDs 19831640,
19867803 e 20071764 e, como consequência, extingo o feito, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.
Intime-se o INSS para implantação do benefício, nos termos do
acordo entabulado.
Consigne-se o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento das
determinações supra.
Requisite-se o pagamento do valor do acordo ora homologado
através de RPV, observando as normas contidas no Manual de
Procedimentos Relativos aos Pagamentos de Precatórios e
Requisições de Pequeno valor na Justiça Federal.
Expedida a(s) RPV(s), aguarde-se pelo prazo de 60 dias. (Art. 535,
§3º, II do CPC).
1- Com a comprovação do cumprimento da(s) RPV(s):
1.1- Expeça-se o(s) alvará(s) para pagamento dos valores que
serão depositados judicialmente, autorizando o saque pelo
advogado, desde que ele possua poderes específicos para tanto.
1.2- Após, intime-se o patrono da parte autora para retirar o(s)
alvará(s) expedido(s), podendo fazê-lo via internet, devendo, no
prazo de 5 dias, comprovar o levantamento do(s) mesmo(s), sob
pena de extinção pelo pagamento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
Após cumprimento das deliberações, arquivem-se os autos.
SIRVA-SE ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
SIRVA A PRESENTE DE OFÍCIO À AADJ/INSS PARA
IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO, nos termos do acordo,
encaminhando-se cópia dos mesmos.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000384-68.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: FLAVIA REIS FERREIRA
Endereço: Linha P-36, Km 06, Zona Rural, Alto Alegre Dos Parecis
- RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTO ARAUJO JUNIOR RO0004084
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 1035, Procuradoria Regional,
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-038
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
I – RELATÓRIO.
Vistos.
FLAVIA REIS FERREIRA, já qualificada nos autos, move a
presente ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS, reivindicando o benefício de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez, alegando, para tanto, ser
segurada da previdência social, já que, quando sadia, exercia
atividade laboral.
Aduz a autora que padece de doença incapacitante, fato esse já
reconhecido pelo próprio réu. Deveras, segundo a requerente, o
INSS já lhe concedeu o benefício de auxílio-doença. Contudo, o
réu, após realização de perícia médica administrativa, cessou o
benefício da autora (limite médico – ID 16403231).
A ação foi recebida, sendo indeferida a antecipação dos efeitos
da tutela, designado pericia médica e determinado a citação do
requerido no ID 16406511.
Laudo médico pericial acostado no ID 17816159.
A parte autora manifestou-se quanto ao laudo médico pericial no
ID 16268981.
Citada, a autarquia ofereceu contestação no ID 18775631. Sem
preliminar. Alegando, em síntese, que a autora não preenche os
requisitos para concessão do benefício pleiteado.
A parte autora apresentou réplica no ID 19506918 e manifestação
quanto ao laudo médico pericial no ID 19506919.
Vieram os autos concluso.
É o relatório. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que, nos termos
do art. 355, I, do CPC, embora a questão de mérito envolva matérias
de direito e de fato, não se vislumbra a necessidade de produção
de provas em audiência.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide quando não for necessária a produção de prova em audiência
(STJ, 3ª Turma, REsp 829.255/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j.
em 11/5/2010, DJe 18/6/2010).
O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de
defesa, se desnecessária a instrução probatória, máxime se a
matéria for exclusivamente de direito. O artigo 131, do CPC,
consagra o princípio da persuasão racional, habilitando-se o
magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos,
provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto constantes dos
autos, rejeitando diligências que delongam desnecessariamente o
julgamento, atuando em consonância com o princípio da celeridade
processual (STJ, 1ª Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1136780/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, j. em 6/4/2010, DJe 3/8/2010).
Pois bem.
Tutela a autora a concessão do benefício de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez, porém, para percepção dos referidos
benefícios, se faz necessário o preenchimento dos requisitos
elencados nos artigos 42, caput e 59 da Lei 8213/91, vejamos:
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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
nesta condição.
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.
Assim, para obter o benefício de aposentadoria por invalidez são
necessários três requisitos, quais sejam: a) qualidade de segurado,
b) período de carência, c) ser considerado incapaz e insusceptível
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência.
E para obter o benefício de auxílio doença são necessários três
requisitos: a) qualidade de segurado, b) período de carência, c)
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade
habitual por mais de 15 dias consecutivos.
Logo, passo à análise do pressuposto à concessão do benefício
vindicado.
Qualidade de Segurado e Período de Carência.
A questão dos autos cinge-se na incapacidade da autora, dado que
a cessação do pedido formulado pela via administrativa teve como
fundamento apenas a sua (in)capacidade laboral (ID 16403231).
Além disso, a parte já recebeu o benefício previdenciário
administrativamente em outros períodos (ID 18775632), restando,
portanto, inconcusso a sua condição de segurada da previdência
social.
Incapacidade.
Para que se analise tal prerrogativa, há de se saber o nível ou se
realmente existe a suposta incapacidade, para tanto deve-se usar
laudo de médico perito, profissional que goza do conhecimento
técnico necessário para que se afira o alcance da enfermidade e/
ou deficiência que acometeu o segurado.
Quanto a esse tipo de prova leciona Cândido Rangel Dinamarco:
A prova pericial é adequada sempre que se trate de exames fora do
alcance do homem dotado de cultura comum, não especializado em
temas técnicos ou científicos, como são as partes, os advogados
e o juiz. O critério central para a admissibilidade desse meio de
prova é traçado pelas disposições conjugadas a) do art. 145 do
CPC, segundo o qual ‘quando a prova depender de conhecimento
técnico ou científico, o juiz será assistido por perito’ e b) do art. 335,
que autoriza o juiz a valer-se de sua experiência comum e também
da eventual experiência técnica razoavelmente acessível a quem
não é especializado em assuntos alheios ao direito, mas ressalva
os casos em que é de rigor a prova pericial. Onde termina o campo
acessível ao homem de cultura comum ou propício às presunções
judiciais, ali começa o das periciais. (in “Instituições de Direito
Processual Civil”, vol III, 4ª ed., Malheiros: São Paulo, 2004, p.586).
Portanto, o juiz ao se ver confrontado com tal situação, deve se
amparar neste tipo de prova, pois se trata de algo robusto e técnico,
auferido por profissional àquela área de conhecimento que foge do
campo de especialização do magistrado.
No caso em testilha o laudo pericial detectou que a autora
apresenta dor lombar baixa, transtornos de discos lombares e
de outros discos intervertebrais com radiculopatia, causando-lhe
incapacidade permanente e parcial para a sua atividade laboral,
não havendo que falar em invalidez total, pois a médica perita
afirmou que a autora poderá ser reabilitada para exercer atividades
que não exijam excesso de peso. Além disso, estipula o prazo de
02 (dois) anos para nova avaliação (vide ID 17816159).
Além disso, os laudos de médico particular, juntados pela autora,
não solicitaram seu afastamento definitivo, conforme IDs 16403098
e 16403149.
Diante disso, A PATOLOGIA DA AUTORA É SUSCETÍVEL DE
READAPTAÇÃO, CONSIDERANDO, AINDA, SUA Idade – 28
ANOS – há grande possibilidade de adaptação em atividades
laborais que respeite seus limites físicos, etário e sociais.
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Em que pese o pedido de aposentadoria por invalidez, conforme
art. 42, “caput”, da Lei 8.213/91, faz-se necessário a incapacidade
total e permanente do segurado, o que não é o caso dos autos,
conforme o laudo médico.
Os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez,
como dito acima, são: a existência de incapacidade laborativa,
em grau e intensidade suficientes para impossibilitar o segurado
à prover o seu sustento, além de insuscetível de reabilitação;
a carência mínima prevista no art. 25,I, da Lei 8.213/91; e a
manutenção da qualidade de segurado na época do surgimento da
incapacidade.
Logo, não tendo sido constatada a incapacidade total e permanente
para o desempenho de atividades laborativas, não há direito a
obtenção de aposentadoria por invalidez.
Além disso, embora o laudo pericial ateste que a autora está
incapacitada permanente e parcial, deve-se levar em consideração
as condições pessoais desta, pois consta no laudo que pode
exercer outra atividade laboral, desde que não exijam excesso de
peso, conforme dito acima, e considerando a idade da autora –
28 anos –, ainda possui condições de ser reabilitada para exercer
atividade diversa da que exercia quando capacitada.
Destarte, pelos aspectos apresentados no laudo, nota-se que a
parte autora preenche os requisitos para a percepção de auxíliodoença, já que constatada a incapacidade permanente parcial
desta.
Deste modo, de acordo com o laudo médico feito em juízo dentro
dos ditames legais é cabível a autora o benefício de auxílio doença,
já que restou provado nos autos que esta possui incapacidade
suscetível de recuperação/reabilitação. Neste sentido:
PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL
PARCIAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. 1. Tratandose de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador
firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 2.
Considerando as conclusões do perito judicial de que a parte
autora está parcial e definitivamente incapacitada para o exercício
de atividades laborativas, sendo viável a sua reabilitação, não é
devida a conversão do benefício de auxílio-doença de que o autor
é titular em aposentadoria por invalidez. (TRF-4 - APELREEX:
219149320134049999 PR 0021914-93.2013.404.9999, Relator:
CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA
TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/03/2014).
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.
DEVIDO AUXÍLIO DOENÇA. REABILITAÇÃO. TERMO INICIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REMESSA
OFICIAL
PARCIALMENTE
PROVIDA. 1. A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença
exigem a comprovação da qualidade de segurado da Previdência
Social e o preenchimento do período de carência de 12 (doze)
contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas
no art. 26, II, da Lei 8.213/91, e a comprovação de incapacidade
para o exercício de atividade laborativa. 2. A qualidade de
segurando do RGPS e a carência legalmente exigida está provada
pela informação extraída do da carta de concessão do anterior
benefício de auxílio doença concedido ao autor, na qual se vê
vínculo empregatício pro período superior a 12 meses. 3. O laudo
pericial judicial de fl. 55 relatou que o autor é portador de patologia
cardíaca de CID I 06/ I 50.Afirmou, ademais, que, em decorrência
da moléstia, o postulante apresenta incapacidade permanente
parcial, sendo possível, contudo, sua reabilitação profissional para
atividades laborais que não exijam médios e grandes esforços.
4. Porque o laudo atestou a incapacidade, ao segurado urbano e
ainda jovem (34 anos), apenas para atividades que exijam esforço
físico acima de leves, é permitida, em tese, a sua reabilitação.
Destarte, devido o restabelecimento do auxílio-doença até que seja
constatada a recuperação da capacidade para o trabalho por meio
de nova perícia médica, ou conclusão do processo de reabilitação
ou, ainda, no caso de conversão do benefício em aposentadoria
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por invalidez. 5. Quanto ao termo inicial da condenação, correto
o julgador primário que o fixou da data em que indevidamente
cessado o anterior benefício de auxílio doença do autor. 6. A
correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do
vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação
de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, devendose, contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei
11960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente
usada na remuneração das cadernetas de poupança - como índice
de correção monetária de débitos judiciais, conforme assentado
pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são
devidos no percentual de 1% (hum por cento) do valor de cada
parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor da Lei
n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5%
(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros
aplicados nas cadernetas de poupança, até a apuração definitiva
dos cálculos de liquidação. Contam-se os juros a partir da citação,
relativamente às parcelas a ela anteriores e do vencimento de
cada uma delas, relativamente às parcelas que se vencem após
a citação. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no
exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS
está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás,
Rondônia e Mato Grosso. Tratando-se de causas ajuizadas perante
a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art.
4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas
com oficial de justiça. 8. Devida a tutela antecipada da obrigação
de fazer, haja vista o “periculum in mora”, decorrente da natureza
alimentar da verba e a verossimilhança das alegações, inequívoca
neste momento, cumpridos, portanto os requisitos do artigo 273 c/c
461,§ 3º do CPC. Portanto, deve ser mantida a tutela antecipada
deferida em 1º grau de jurisdição, condicionado o pagamento das
parcelas em atraso ao trânsito em julgado da sentença. 9. Porque
o pedido do autor fora alternativo (auxílio doença ou aposentadoria
por invalidez), o INSS continua sucumbente na demanda, razão
pela qual deve ser mantida a verba honorária fixada na sentença
em seu desfavor, R$ 1.500,00, montante que, ante sua modicidade,
deve ser mantido. 10. Remessa oficial parcialmente provida. (TRF1 - REO: 717055820114019199 MT 0071705-58.2011.4.01.9199,
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES,
Data de Julgamento: 11/12/2013, SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF1 p.935 de 07/02/2014).
Registro, que o INSS vem chamando a atenção para a data da
cessação do benefício, pelo motivo de que auxílios doenças por
vezes se tornam “aposentadorias por invalidez” já que não tem
data para cessação.
Realmente o caráter do auxílio doença é temporário, pois serve
para amparar o segurado que momentaneamente não consiga, por
alguma incapacidade física, exercer alguma atividade laborativa
que seja capaz de prover-lhe subsistência, porém, é cediço que
por vezes até mesmo para o perito que realiza a perícia judicial é
difícil avaliar o tempo de recuperação do periciando, sendo que de
fato estipular uma data fim ao benefício é inviável.
Entretanto, o laudo médico, neste caso, estipulou o prazo de 02
(dois) anos de afastamento da atividade laboral, devendo ser
realizada nova avaliação após este período.
Logo, visando não tornar o auxílio doença um benefício permanente,
desde já fica determinado que o INSS acompanhe o quadro clínico
da autora e/ou proceda, caso necessário, o processo de reabilitação
profissional, visando reingresso da autora no mercado de trabalho
e fim do auxílio doença, que poderá ocorrer por meio administrativo
desde que respeitado o devido processo legal para tanto.
Esclareço, que tal decisão, visa sobre tudo atender os princípios
basilares da previdência, obedecendo o fim para a qual a mesma
foi criada, disposto no art. 3º da lei 8212/91, onde dita-se que esta
tem por objetivo assegurar ao segurado meios indispensáveis
de manutenção por incapacidade, que neste caso é temporária,
devendo a previdência assistir-lhe tão somente até a data do
cessamento desta, sob pena de se desfigurar o objetivo maior da
previdência e, desviar a função do dinheiro público, pelo qual esta
é mantida.
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DOS ATRASADOS.
Estes lhes são devidos desde o dia seguinte a data da cessação
do benefício concedido anteriormente em sede administrativa,
ocorrido em maio/2017 (ID 16403231), pois o perito informou que a
autora está realizando tratamento médico desde 2015, mostrando
que o indeferimento fora indevido.
DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
Considerando-se o reconhecimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício e o pedido de antecipação da tutela,
bem como, atentando que a dita antecipação visa a fornecer à parte
autora a satisfação de sua pretensão antes ou no momento da fase
decisória, a despeito de recurso voluntário com efeito suspensivo ou
reexame necessário, desde que, obviamente, estejam preenchidos
os requisitos do artigo 300 do CPC.
Sob essa perspectiva, encontram-se presentes os requisitos da
tutela antecipatória, pois não seria razoável obrigar a autora, que já
preenche as condições para a percepção do benefício, consoante
acima exposto, a aguardar o trânsito em julgado da sentença.
Outrossim, o benefício previdenciário requerido neste procedimento
possui natureza eminentemente alimentar, cuja falta de pagamento,
por si só, constitui prejuízo que se renova a cada dia, pois aquilo
que faz falta hoje não haverá como ser suprido amanhã.
Assim, concedo a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA a
fim de determinar que o requerido estabeleça a autora o benefício
de auxílio-doença, a contar da data da sentença.
O réu deverá informar este Juízo do cumprimento desta decisão
em até 30 dias após o recebimento da intimação/ofício.
III – CONCLUSÃO
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado por FLAVIA REIS FERREIRA em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, o que faço com lastro
no art. 18, I, “e”, c/c o art. 59, ambos da Lei n. 8.213/91, como
consequência, condeno o INSS a conceder o benefício de auxíliodoença a autora pelo período de 02 (dois) anos, inclusive com abono
natalino, desde o dia seguinte a data de cessação do benefício
administrativo (maio/2017), podendo o benefício ser prorrogado
/ cessado e/ou convertido em aposentadoria por invalidez pela
autarquia, desde que respeitado o devido processo legal.
Concedo ainda, a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA a
fim de determinar que o requerido implemente a autora o benefício
de auxílio-doença, a contar da data da sentença.
O valor do benefício deverá obedecer ao disposto no art. 61 da Lei
n. 8.213/91.
O valor das parcelas vencidas deverá ser corrigido na forma do
disposto no art. 1º-F da Lei no 9.494/97, modificado pelo art. 5º da
Lei n. 11.960/2009.
Por consequência, declaro extinto o processo com julgamento do
mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Diante da singeleza da causa, arbitro os honorários advocatícios
em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data desta
decisão, observando a data da concessão dos efeitos da tutela,
consoante os critérios constantes do art. 85, § 3º, § 2º, I do CPC, e
em conformidade com o enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Esta sentença não está sujeita ao reexame necessário, dado que a
condenação é de valor certo não excedente a 1.000(mil) saláriosmínimos (art. 496, § 3º, I do CPC).
Sem custas.
Intimem-se.
Transitado em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se com
as baixas devidas.
Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o
apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a
respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior
para julgamento do recurso.
Cumpra-se.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO.
SIRVA A PRESENTE DE OFÍCIO À AADJ/INSS PARA
IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000 - Fone:(69) 34342439
Processo nº 7001806-15.2017.8.22.0018
AUTOR: BRITAMAR EXTRACAO DE PEDRAS E AREIA LTDA
RÉU: E J CONSTRUTORA LTDA - ME
Sentença
Vistos.
Trata-se de Ação de Cobrança movida por BRITAMAR EXTRACAO
DE PEDRAS E AREIA LTDA em face de E J CONSTRUTORA
LTDA - ME.
Foi realizado acordo entre as partes, conforme se denota no ID.
19002129.
Em razão da composição amigável do litígio, o processo será
extinto com resolução do mérito.
Posto isso, homologo o acordo firmado entre as partes, nos exatos
termos da avença constante no Id 19002129 e em consequência,
JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil.
Ficam as partes isentas da custas finais, em razão do § 3º do art.
90 do NCPC.
Sentença transitada em julgado nesta data em razão da preclusão
lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000 do NCPC.
Intimem-se.
Arquivem-se os autos com as devidas baixas.
Santa Luzia D’Oeste, 27 de julho de 2018
Juiz(a) de Direito
c
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000 - Fone:(69) 34342439
Processo nº 7001806-15.2017.8.22.0018
AUTOR: BRITAMAR EXTRACAO DE PEDRAS E AREIA LTDA
RÉU: E J CONSTRUTORA LTDA - ME
Sentença
Vistos.
Trata-se de Ação de Cobrança movida por BRITAMAR EXTRACAO
DE PEDRAS E AREIA LTDA em face de E J CONSTRUTORA
LTDA - ME.
Foi realizado acordo entre as partes, conforme se denota no ID.
19002129.
Em razão da composição amigável do litígio, o processo será
extinto com resolução do mérito.
Posto isso, homologo o acordo firmado entre as partes, nos exatos
termos da avença constante no Id 19002129 e em consequência,
JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil.
Ficam as partes isentas da custas finais, em razão do § 3º do art.
90 do NCPC.
Sentença transitada em julgado nesta data em razão da preclusão
lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000 do NCPC.
Intimem-se.
Arquivem-se os autos com as devidas baixas.
Santa Luzia D’Oeste, 27 de julho de 2018
Juiz(a) de Direito
c
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000879-49.2017.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: MARIA RITA DE ANDRADE RATUNDE
Endereço: LINHA P 28, KM 20, ZONA RURAL, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
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Advogado do(a) EXEQUENTE: SONIA MARIA ANTONIO DE
ALMEIDA NEGRI - RO0002029
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Advogado do(a) EXECUTADO:
Trata-se de impugnação à execução proposto pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor de MARIA
RITA DE ANDRADE RATUNDE, alegando em síntese, excesso à
execução.
A exequente apresentou manifestação no ID 20060124,
concordando com a impugnação realizada pelo executado.
Diante disso, acolho a impugnação apresentada pelo INSS,
motivo pelo qual determino a expedição da(s) RPVs, observando
os valores apresentados no ID 19971219 (principal e honorários),
acrescidos dos honorários da fase de execução, nos termos da
decisão de ID 17852544.
A direção do cartório deverá observar o Manual de Procedimentos
Relativos aos Pagamentos de Precatórios e Requisições de
Pequeno Valor na Justiça Federal.
Expedida a RPV, aguarde-se pelo prazo de 60 dias. (Art.535, §3º,
II do CPC).
1- Com a comprovação do cumprimento da RPV:
1.1- Expeça-se o alvará para pagamento dos valores que serão
depositados judicialmente, autorizando o saque pelo advogado,
desde que ele possua poderes específicos para tanto.
1.2- Após, intime-se o patrono da parte autora para retirar o(s)
alvará(s) expedido(s), podendo fazê-lo via internet, devendo, no
prazo de 5 dias, comprovar o levantamento do mesmo, sob pena
de extinção pelo pagamento.
Somente então, venham-me os autos conclusos para prolação de
sentença de extinção.
Pratique-se o necessário.
SIRVA-SE ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000405-44.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: ADEIR BEBIANO DO NASCIMENTO
Endereço: linha P12, km 26, sitio 3 irmas, lote 42, 98163-6413,
zona rural, Parecis - RO - CEP: 76979-000
Advogados do(a) AUTOR: CRISDAINE MICAELI SILVA
FAVALESSA - RO0005360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE
SOUZA - RO0006862
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
I - RELATÓRIO.
ADEIR BEBIANO DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos,
move a presente ação previdenciária em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, reivindicando a
concessão do benefício intitulado auxílio-doença ou aposentadoria
por invalidez alegando, para tanto, ser segurado da previdência
social, já que, quando sadio, exercia atividade laboral.
Aduz o autor que padece de doença incapacitante, fato esse já
reconhecido pelo próprio réu. Deveras, segundo o requerente, o
INSS já lhe concedeu o benefício de auxílio-doença até 15/10/2017,
tendo cessado o benefício nessa data.
A ação foi recebida, sendo indeferida a antecipação de tutela,
determinado a citação do requerido e designando perícia médica
no ID 16451310.
Laudo médico pericial juntado no ID 17807370.
Citada, a autarquia ofereceu contestação no ID 19137462. Arguiu
preliminar de carência da ação, pela inexistência de prévio
indeferimento administrativo, requerendo a extinção sem resolução
do mérito.

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

Autor apresentou réplica a contestação no ID 19508350.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
PRELIMINAR.
Alega o requerido carência da ação por ausência de interesse
de agir, pois o requerente não apresentou prévio requerimento
administrativo de prorrogação do benefício, requerendo a extinção
sem resolução do mérito.
Contudo, a cessação do benefício caracteriza interesse de agir.
Neste sentido, os seguintes julgados:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
BENEFÍCIO CESSADO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE
DE AGIR. 1. O cancelamento ou a cessação do benefício
administrativo basta para caracterizar o interesse de agir do
segurado, haja vista restar concretizada a resistência à sua
pretensão. 2. Reformada a sentença que reconheceu ausente
interesse de agir do segurado e que extinguiu o processo sem
resolução do mérito. 3. Determinada a remessa do feito à origem
para regular processamento (TRF-4. Apelação Cível nº 500654158.2018.4.04.9999. Quinta Turma. Relator: Des.ª Fed. Gisele
Lemke. Julgado em 22/05/2018).
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE CESSADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE
DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO ATUALIZADO OU
RECENTE. 1. A cessação do benefício por incapacidade pelo
INSS é suficiente para caracterizar o interesse de agir do segurado
que ingressa com demanda judicial. 2. Não se mostra razoável
exigir-se do segurado, para fins de caracterizar o interesse de agir,
requerimento administrativo indeferido pelo INSS recente (mais
próximo à data de ajuizamento da demanda). 3. Sentença anulada,
para que o feito retorne à origem e prossiga regularmente (TRF4. Apelação Cível n. 5000538-87.2018.4.04.9999. Quinta Turma.
Des. Fed. Luiz Carlos Canalli. Julgado em 17/04/2018).
Assim, rejeito a preliminar arguida.
MÉRITO.
O feito comporta julgamento antecipado, uma vez que, nos termos
do art. 355, I, do CPC, embora a questão de mérito envolva matérias
de direito e de fato, não se vislumbra a necessidade de produção
de provas em audiência.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide quando não for necessária a produção de prova em audiência
(STJ, 3ª Turma, REsp 829.255/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j.
em 11/5/2010, DJe 18/6/2010).
O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de
defesa, se desnecessária a instrução probatória, máxime se a
matéria for exclusivamente de direito. O artigo 131, do CPC,
consagra o princípio da persuasão racional, habilitando-se o
magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos,
provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto constantes dos
autos, rejeitando diligências que delongam desnecessariamente o
julgamento, atuando em consonância com o princípio da celeridade
processual (STJ, 1ª Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1136780/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, j. em 6/4/2010, DJe 3/8/2010).
Pois bem.
Tutela o autor a concessão do benefício de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez, porém, para percepção dos referidos
benefícios, se faz necessário o preenchimento dos requisitos
elencados nos artigos 42, caput e 59 da Lei 8213/91, vejamos:
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
nesta condição.
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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.
Assim, para obter o benefício de aposentadoria por invalidez são
necessários três requisitos, quais sejam: a) qualidade de segurado,
b) período de carência, C) ser considerado incapaz e insusceptível
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência.
E para obter o benefício de auxílio doença são necessários três
requisitos: a) qualidade de segurado, b) período de carência, c)
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade
habitual por mais de 15 dias consecutivos.
Logo, passo à análise do pressuposto à concessão do benefício
vindicado.
Qualidade de Segurado.
A questão dos autos cinge-se na incapacidade do autor, dado
que a cessação administrativa se deu por falta de comprovação
da incapacidade laboral. Além disso, o requerente já recebeu o
benefício previdenciário administrativamente em outro período,
demonstrando assim a condição de segurado.
Incapacidade.
Para que se analise tal prerrogativa, há de se saber o nível ou se
realmente existe a suposta incapacidade, para tanto deve-se usar
laudo de médico-perito, profissional que goza do conhecimento
técnico necessário para que se meça o alcance da enfermidade e/
ou deficiência que acometeu o segurado.
Quanto a esse tipo de prova leciona Cândido Rangel Dinamarco:
A prova pericial é adequada sempre que se trate de exames fora do
alcance do homem dotado de cultura comum, não especializado em
temas técnicos ou científicos, como são as partes, os advogados
e o juiz. O critério central para a admissibilidade desse meio de
prova é traçado pelas disposições conjugadas a) do art. 145 do
CPC, segundo o qual ‘quando a prova depender de conhecimento
técnico ou científico, o juiz será assistido por perito’ e b) do art. 335,
que autoriza o juiz a valer-se de sua experiência comum e também
da eventual experiência técnica razoavelmente acessível a quem
não é especializado em assuntos alheios ao direito, mas ressalva
os casos em que é de rigor a prova pericial. Onde termina o campo
acessível ao homem de cultura comum ou propício às presunções
judiciais, ali começa o das periciais. (in “Instituições de Direito
Processual Civil”, vol III, 4ª ed., Malheiros: São Paulo, 2004, p.586).
Portanto, o juiz ao se ver confrontado com tal situação, deve se
amparar neste tipo de prova, pois se trata de algo robusto e técnico,
auferido por profissional àquela área de conhecimento que foge do
campo de especialização do magistrado.
No caso em testilha, o laudo pericial detectou que o autor está
acometido de luxação, entorse e distenção das articulações
e dos ligamentos da cintura escapular; luxação da articulação
acromioclavicular, causando-lhe incapacidade permanente e
parcial, não havendo que falar em invalidez total, pois a médica
perita estimou o prazo de 02 (dois) anos para nova avaliação (vide
ID 17807370). Destaco a resposta ao quesito letra p do laudo
pericial, a seguir:
É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário
para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar
a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da
incapacidade?
Não. Periciando deverá ser reavaliado após 02 (dois) anos,
mediante apresentação ressonância magnética do ombro direito ou
tomografia computadorizada, para acompanhamento da evolução
clínica e melhor conclusão diagnóstica.
Além disso, os laudos médicos particulares juntados no ID
16449034, não solicitam afastamento total e definitivo do autor,
corroborando com o laudo médico pericial.
Assim, a patologia do autor é suscetível de recuperação/reabilitação.
Em que pese o pedido de aposentadoria por invalidez, conforme
art. 42, “caput”, da Lei 8.213/91, faz-se necessário a incapacidade
total e permanente do segurado, o que não é o caso dos autos,
conforme o laudo médico.
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Os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez,
como dito acima, são: a existência de incapacidade laborativa,
em grau e intensidade suficientes para impossibilitar o segurado
à prover o seu sustento, além de insuscetível de reabilitação;
a carência mínima prevista no art. 25, I, da Lei 8.213/91; e a
manutenção da qualidade de segurado na época do surgimento da
incapacidade.
Logo, não tendo sido constatada a incapacidade total e permanente
para o desempenho de atividades laborativas, não há direito a
obtenção de aposentadoria por invalidez.
Embora o laudo pericial ateste que o autor está incapacitado
permanente e parcial, deve-se levar em consideração as condições
pessoais deste, pois consta no laudo que pode exercer outra
atividade laboral, desde que não exijam excesso de peso e esforço
físico, conforme dito acima, possuindo condições de ser reabilitado
para exercer atividade diversa da que exercia quando capacitado.
Destarte, pelos aspectos apresentados no laudo, nota-se que a
parte autora preenche os requisitos para a percepção de auxíliodoença, já que constatada a incapacidade temporária desta.
Deste modo, de acordo com o laudo médico feito em juízo dentro
dos ditames legais é cabível ao autor o benefício de auxílio-doença,
já que restou provado nos autos que esta possui incapacidade
temporária, suscetível de recuperação/reabilitação. Neste sentido:
PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL
PARCIAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. 1. Tratandose de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador
firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 2.
Considerando as conclusões do perito judicial de que a parte
autora está parcial e definitivamente incapacitada para o exercício
de atividades laborativas, sendo viável a sua reabilitação, não é
devida a conversão do benefício de auxílio-doença de que o autor
é titular em aposentadoria por invalidez. (TRF-4 - APELREEX:
219149320134049999 PR 0021914-93.2013.404.9999, Relator:
CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA
TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/03/2014).
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
INCAPACIDADE
LABORAL. TERMO INICIAL.1. Tratando-se de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de
regra, por meio da prova pericial.2. Considerando as conclusões do
perito judicial de que a parte autora está parcial e permanentemente
incapacitada para o exercício de atividades laborativas, é devido
o benefício de auxílio-doença.3. Tendo o conjunto probatório
apontado a existência da incapacidade laboral desde a época do
requerimento administrativo, o benefício é devido desde então.
(REOAC nº. 9999 SC 0006024-22.2010.404.9999, TRF 4ª R. Relator: Revisora, DJ: 26/01/2011, SEXTA TURMA, DP: D.E.
04/02/2011. Destaquei).
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.
DEVIDO AUXÍLIO DOENÇA. REABILITAÇÃO. TERMO INICIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REMESSA
OFICIAL
PARCIALMENTE
PROVIDA. 1. A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença
exigem a comprovação da qualidade de segurado da Previdência
Social e o preenchimento do período de carência de 12 (doze)
contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas
no art. 26, II, da Lei 8.213/91, e a comprovação de incapacidade
para o exercício de atividade laborativa. 2. A qualidade de
segurando do RGPS e a carência legalmente exigida está provada
pela informação extraída do da carta de concessão do anterior
benefício de auxílio doença concedido ao autor, na qual se vê
vínculo empregatício pro período superior a 12 meses. 3. O laudo
pericial judicial de fl. 55 relatou que o autor é portador de patologia
cardíaca de CID I 06/ I 50.Afirmou, ademais, que, em decorrência
da moléstia, o postulante apresenta incapacidade permanente
parcial, sendo possível, contudo, sua reabilitação profissional para
atividades laborais que não exijam médios e grandes esforços.
4. Porque o laudo atestou a incapacidade, ao segurado urbano e
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ainda jovem (34 anos), apenas para atividades que exijam esforço
físico acima de leves, é permitida, em tese, a sua reabilitação.
Destarte, devido o restabelecimento do auxílio-doença até que seja
constatada a recuperação da capacidade para o trabalho por meio
de nova perícia médica, ou conclusão do processo de reabilitação
ou, ainda, no caso de conversão do benefício em aposentadoria
por invalidez. 5. Quanto ao termo inicial da condenação, correto
o julgador primário que o fixou da data em que indevidamente
cessado o anterior benefício de auxílio doença do autor. 6. A
correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do
vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação
de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, devendose, contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei
11960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente
usada na remuneração das cadernetas de poupança - como índice
de correção monetária de débitos judiciais, conforme assentado
pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são
devidos no percentual de 1% (hum por cento) do valor de cada
parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor da Lei
n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5%
(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros
aplicados nas cadernetas de poupança, até a apuração definitiva
dos cálculos de liquidação. Contam-se os juros a partir da citação,
relativamente às parcelas a ela anteriores e do vencimento de
cada uma delas, relativamente às parcelas que se vencem após
a citação. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no
exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS
está isento das custas somente quando lei estadual específica
prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás,
Rondônia e Mato Grosso. Tratando-se de causas ajuizadas perante
a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art.
4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas
com oficial de justiça. 8. Devida a tutela antecipada da obrigação
de fazer, haja vista o “periculum in mora”, decorrente da natureza
alimentar da verba e a verossimilhança das alegações, inequívoca
neste momento, cumpridos, portanto os requisitos do artigo 273 c/c
461,§ 3º do CPC. Portanto, deve ser mantida a tutela antecipada
deferida em 1º grau de jurisdição, condicionado o pagamento das
parcelas em atraso ao trânsito em julgado da sentença. 9. Porque
o pedido do autor fora alternativo (auxílio doença ou aposentadoria
por invalidez), o INSS continua sucumbente na demanda, razão
pela qual deve ser mantida a verba honorária fixada na sentença
em seu desfavor, R$ 1.500,00, montante que, ante sua modicidade,
deve ser mantido. 10. Remessa oficial parcialmente provida. (TRF1 - REO: 717055820114019199 MT 0071705-58.2011.4.01.9199,
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES,
Data de Julgamento: 11/12/2013, SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF1 p.935 de 07/02/2014).
Registro, que o INSS vem chamando a atenção para a data da
cessação do benefício, pelo motivo de que auxílios doenças por
vezes se tornam “aposentadorias por invalidez” já que não tem
data para cessação.
Realmente o caráter do auxílio-doença é temporário, pois serve
para amparar o segurado que momentaneamente não consiga, por
alguma incapacidade física, exercer alguma atividade laborativa
que seja capaz de prover-lhe subsistência, porém, é cediço que
por vezes até mesmo para o perito que realiza a perícia judicial é
difícil avaliar o tempo de recuperação do periciando, sendo que de
fato estipular uma data fim ao benefício é inviável.
Entretanto, o laudo médico, neste caso, estipulou o prazo de 02
(dois) anos para nova avaliação médica, devendo ser considerado
para fins de concessão do benefício.
Logo, visando não tornar o auxílio-doença um benefício permanente,
desde já fica determinado que o INSS acompanhe o quadro clínico
do autor e/ou proceda, caso necessário, o processo de reabilitação
profissional, visando reingresso do autor no mercado de trabalho e
fim do auxílio-doença, que poderá ocorrer por meio administrativo
desde que respeitado o devido processo legal para tanto.
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Esclareço, que tal decisão, visa sobre tudo atender os princípios
basilares da previdência, obedecendo o fim para a qual a mesma
foi criada, disposto no art. 3º da lei 8212/91, onde dita-se que esta
tem por objetivo assegurar ao segurado meios indispensáveis
de manutenção por incapacidade, que neste caso é temporária,
devendo a previdência assistir-lhe tão somente até a data do
cessamento desta, sob pena de se desfigurar o objetivo maior da
previdência e, desviar a função do dinheiro público, pelo qual esta
é mantida.
DOS ATRASADOS.
Estes lhes são devidos desde o dia seguinte a data da cessação
do benefício administrativo, ocorrido em agosto/2017 (ID
16449020), pois como consta no laudo pericial, o autor encontrase em tratamento médico desde o ano de 2016, mostrando que o
indeferimento fora indevido.
DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
Considerando-se o reconhecimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício e o pedido de antecipação da tutela,
bem como, atentando que a dita antecipação visa a fornecer à parte
autora a satisfação de sua pretensão antes ou no momento da fase
decisória, a despeito de recurso voluntário com efeito suspensivo ou
reexame necessário, desde que, obviamente, estejam preenchidos
os requisitos do artigo 300 do CPC.
Sob essa perspectiva, encontram-se presentes os requisitos da
tutela antecipatória, pois não seria razoável obrigar o autor, que já
preenche as condições para a percepção do benefício, consoante
acima exposto, a aguardar o trânsito em julgado da sentença.
Outrossim, o benefício previdenciário requerido neste procedimento
possui natureza eminentemente alimentar, cuja falta de pagamento,
por si só, constitui prejuízo que se renova a cada dia, pois aquilo
que faz falta hoje não haverá como ser suprido amanhã.
Assim, concedo a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA a
fim de determinar que o requerido estabeleça ao autor o benefício
de auxílio-doença, a contar da data da sentença.
O réu deverá informar este Juízo do cumprimento desta decisão
em até 30 dias após o recebimento da intimação/ofício.
III – CONCLUSÃO
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado por ADEIR BEBIANO DO NASCIMENTO em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, o que faço
com lastro no art. 18, I, “e”, c/c o art. 59, ambos da Lei n. 8.213/91,
como consequência, condeno o INSS a CONCEDER o benefício de
auxílio-doença ao autor, pelo período de 02 (dois) anos, inclusive
com abono natalino, desde o dia seguinte a data de cessação
do benefício administrativo, podendo o benefício ser prorrogado
/ cessado e/ou convertido em aposentadoria por invalidez pela
autarquia, desde que respeitado o devido processo legal.
Concedo ainda, a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA a
fim de determinar que o requerido implemente ao autor o benefício
de auxílio-doença, a contar da data da sentença.
O valor do benefício deverá obedecer ao disposto no art. 61 da Lei
n. 8.213/91.
O valor das parcelas vencidas deverá ser corrigido na forma do
disposto no art. 1º-F da Lei no 9.494/97, modificado pelo art. 5º da
Lei n. 11.960/2009.
Por consequência, declaro extinto o processo com julgamento do
mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Diante da singeleza da causa, arbitro os honorários advocatícios
em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data desta
decisão, observando a data da concessão dos efeitos da tutela,
consoante os critérios constantes do art. 85, § 3º, § 2º, I do CPC, e
em conformidade com o enunciado da Súmula n. 111 do STJ.
Esta sentença não está sujeita ao reexame necessário, dado que
a condenação é de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários
mínimos (art. 496, § 3º, I do CPC).
Sem custas.
Intimem-se.
Transitado em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se com
as baixas devidas.
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Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o
apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a
respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior
para julgamento do recurso.
Cumpra-se.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO.
SIRVA A PRESENTE DE OFÍCIO À AADJ/INSS PARA
IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001513-11.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: CHIRLEI DOS SANTOS RIBEIRO
Endereço: Linha Kapa 0, Km 03, Lote 35, Zona Rural, Santa Luzia
D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogado do(a) AUTOR: ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Verifico que a parte autora juntou aos autos comprovante de
endereço (ano de 2017) e fichas cadastrais de comércios, ambos
constando o endereço no município de São Felipe D’ Oeste/RO.
Diante disso, intime-se a requerente para, no prazo de 15 dias,
esclarecer qual o seu atual endereço, devendo juntar comprovante
de endereço atualizado (2018), sob pena de indeferimento da
inicial, conforme art. 320 c/c 321, § único do CPC.
Pratique-se o necessário.
SIRVA A PRESENTE DE INTIMAÇÃO.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001936-05.2017.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: SAMUEL MOREIRA DA SILVA SANTOS
Endereço: linha P34, km 01, zona rural, Alto Alegre Dos Parecis RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Intime-se o INSS para, querendo, apresentar contestação no prazo
legal, bem como para que, na mesma oportunidade, se manifeste
acerca da declaração da perita judicial acostada ao ID 19053265.
Pratique-se o necessário.
SIRVA O PRESENTE DE INTIMAÇÃO.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000653-10.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: VELHO & CIA LTDA ME - ME
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2928, Centro, Santa Luzia
D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogado do(a) REQUERENTE: AKAWHAN DYOGO ODORICO
OLIVEIRA - RO8582
Polo Passivo:
Nome: FABIO FIRMINO DA ROCHA
Endereço: AVENIDA JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, S/N,
CENTRO, Santa Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
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Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos.
No Id 17988382, determinou-se que o autor emendasse a inicial
indicando o endereço do requerido, atendendo o dispositivo do art.
319, II, CPC.
Ocorre que o autor devidamente intimado, não cumpriu com o
determinado no despacho.
De acordo com o artigo 319, II, do Novo Código de Processo Civil,
a petição inicial indicará, a qualificação do autor do réu, incluindo
o domicílio e a residência. Assim como, o art. 321, dispõe que “O
juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que
o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”
Acrescenta o parágrafo único do referido artigo que “se o autor não
cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
Assim, não cumprida a ordem judicial de emenda à inicial, deve a
petição inicial ser indeferida, conforme preceitua o art. 330, IV, do
CPC.
Posto isso, INDEFIRO A INICIAL, com base no art. 485, I e IV,
do CPC, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
Sem custas.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001120-86.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, Alto
Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIEL REDIVO - RO0003181,
KELLY CRISTINE BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
Polo Passivo:
Nome: FAGNER RODRIGUES DA SILVA
Endereço: RUA DOM PEDRO 1, 2852, CENTRO, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Conforme comprovado no Id 19496489, a parte executada satisfez
a obrigação exigida por meio desta demanda, razão pela qual
extingo a execução, o que faço com fundamento no art. 924, II, do
Novo Código de Processo Civil.
Sentença transitada em julgado nesta data em razão da preclusão
lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000, do CPC.
Intimem-se.
SIRVA ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade
processual.
Arquive-se, com as baixas devidas.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001052-39.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, Alto
Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
Polo Passivo:
Nome: VALDEMI SAMPAIO MILITAO
Endereço: SITIO CAPA 08 LT 04, 04, ZONA RURAL, Alto Alegre
Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
A exequente ajuizou ação de execução fundada em título
extrajudicial, em desfavor do devedor, que este veio a óbito antes
da citação. Diante disso, requereu a emissão de certidão de crédito,
haja vista, no momento, desconhecer possíveis sucessores do
executado.
Assim, de acordo com o inciso VI, do art. 51 da Lei 9.099/95,
“quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos
sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato. Extingue-se
o processo”.
Posto isso, com fundamento no artigo 51, inciso VI da Lei 9.099/95,
procedo a extinção do feito sem resolução do mérito.
Quanto ao pedido de emissão da Certidão de Dívida Judicial,
indefiro-o, em razão de que ausente a citação, nem sequer formou
a relação processual.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 54,
caput, e art. 55, caput, ambos da Lei 9.099/95).
Sentença publicada e registrada automaticamente pelo sistema de
informática.
Intime-se.
Serve a presente de intimação.
Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000974-45.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: BORTULI & CAMPAGNONI LTDA - ME
Endereço: Avenida Brasil, 2445, Centro, Santa Luzia D’Oeste - RO
- CEP: 76950-000
Advogados do(a) REQUERENTE: RONILSON WESLEY
PELEGRINE BARBOSA - RO0004688, RODRIGO FERREIRA
BARBOSA - RO8746
Polo Passivo:
Nome: JOEL GREGORIO GOMES
Endereço: Rua Angelina Farias, 2201, Centro, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos.
INTIME-SE o autor, por intermédio do causídico para que cumpra
o artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, em sua
totalidade, atentando-se quanto à indispensabilidade da indicação
do domicílio, pois consoante o inciso retro citado, “A petição inicial
indicará: […] II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão,
domicílio e residência do autor e do réu;”.
Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321,
Parágrafo único do CPC).
Serve a presente como comunicação
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000076-32.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: BORTULI & CAMPAGNONI LTDA - ME
Endereço: Avenida Brasil, 2445, Centro, Santa Luzia D’Oeste - RO
- CEP: 76950-000
Advogados do(a) REQUERENTE: RONILSON WESLEY
PELEGRINE BARBOSA - RO0004688, RODRIGO FERREIRA
BARBOSA - RO8746
Polo Passivo:
Nome: AMADEU SOARES DE AZEVEDO
Endereço: Rua Juscelino Kubitschek, 1853, Centro, Santa Luzia
D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogado do(a) REQUERIDO: TORQUATO FERNANDES COTA
- RO000558A-A
Vistos.
Há nos autos a aceitação em relação à proposta de acordo efetuada
pela parte requerida (Id 19246276).
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Assim, homologo a conciliação celebrada entre as partes, nos
termos pactuados (Id 17304701 e 18527966), anexado aos autos,
para que surta os efeitos da lei, com base no § único do art. 22 da
Lei nº 9.099/95.
Oficie-se ao INSS para que proceda o desconto no pagamento do
beneficio do exequente, na forma convencionada, qual seja, 23
(vinte e três) parcelas mensais no valor de R$ 100,00 (cem reais)
cada.
Intimem-se.
Serve a presente de Intimação e Oficio nº 109/GAB/2018.
Com o trânsito em julgado, arquive- se o feito.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001734-28.2017.8.22.0018
Polo Ativo: Nome: JOSE BRAZ RAMOS
Endereço: LH 192, KM 2, Lado Norte, ZONA RURAL, Santa Luzia
D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: ONEIR FERREIRA DE SOUZA RO0006475, CIDINEIA GOMES DA ROCHA - RO6594
Polo Passivo:
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4.137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogados do(a) EXECUTADO: ALEX CAVALCANTE DE SOUZA
- RO0001818, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434
Sentença
Vistos.
Conforme comprovado no Id 19681005, a parte executada satisfez
a obrigação exigida por meio desta demanda, razão pela qual
extingo a execução, o que faço com fundamento no art. 924, II, do
Novo Código de Processo Civil.
Expeça-se alvará para levantamento da importância constante nos
autos e atualizações em favor do autor ou de seu advogado Oneir
Ferreira de Souza - CPF 638.982.412-20, desde que este possua
poderes específicos para tanto, estando desde já autorizada a
transferência, acaso seja informada conta bancária.
Após, sendo o caso, intime-se o patrono da parte autora para retirar
o(s) alvará(s) expedido(s), podendo fazê-lo via internet.
Sentença transitada em julgado nesta data em razão da preclusão
lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000, do CPC.
Intimem-se.
SIRVA ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Faculto, desde logo que a intimação seja realizada preferencialmente
via telefone, em observância ao princípio da economia e celeridade
processual.
Arquive-se, com as baixas devidas.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001458-60.2018.8.22.0018
Polo Ativo: Nome: EDSON SCHULTZ
Endereço: LINHA P 34, KM 10, zona rural, Alto Alegre Dos Parecis
- RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS TOSTA FEITOSA RO8514
Polo Passivo:
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
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos.
A parte autora requer que seja dispensada a designação de
audiência de conciliação, instrução e julgamento em razão da
requerida CERON não apresentar nenhuma proposta de acordo
em todas as ações desta natureza.
De fato, nota-se que as audiências de conciliação, desta requerida,
especialmente as que versam sobre restituição de valores
investidos em eletrificação rural, em regra, são infrutíferas.
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Contudo, entendo que a designação de audiência UNA (conciliação,
instrução e julgamento) tem dupla finalidade, provocar a empresa ré
da importância da conciliação e seus benefícios e ainda, é relevante
para esclarecimentos de fato e demonstração da veracidade dos
mesmos, impedindo alegações de cerceamento de defesa.
Mas, se a própria autora dispensa esse instrumento de prova,
acolho o pedido de cancelamento de audiência de conciliação,
instrução e julgamento em razão de ser matéria de direito probatória
de documentos
Dessa forma, cancelo a realização da AUDIÊNCIA UNA.
Ressalvo que a requerida poderá manifestar-se expressamente
nos autos, caso tenha interesse em conciliar.
Proceda-se a CITAÇÃO da requerida, de todos os termos da ação
que tramita nesta vara, bem como, para CONTESTAR no prazo de 15
(quinze) dias, a contar a partir da citação. Advertindo-a que na hipótese
de não produzir defesa reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados
na petição inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95), salvo se o contrário resultar
de prova dos autos, proferindo o juiz, desde logo, a sentença.
Na hipótese da requerida já ter sido citada, renova-se o prazo de
15 (quinze) dias para CONTESTAR, a contar a partir da intimação
desta decisão.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica intimada para
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de
preliminares, intime-se a parte autora para, sendo o caso impugnar
a contestação e indicar as provas que pretende produzir, justificando
a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova
e julgamento do feito no estado em que se encontra. Prazo: 05
(cinco) dias.
Advirtam-se as partes:
1) Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIV n°
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda,
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
2) As partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a/o carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço
constante dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
Retire-se de pauta a audiência designada. Proceda-se a escrivania
com o devido cancelamento do agendamento da audiência no
sistema.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA OU MANDADO DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO. Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001215-19.2018.8.22.0018
Polo Ativo: Nome: JAQUELINE APARECIDA DA SILVA
Endereço: Rua Jorge Teixeira de Oliveira, 3258, Centro, Santa
Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogados do(a) AUTOR: RONILSON WESLEY PELEGRINE
BARBOSA - RO0004688, RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO8746
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Tendo em vista que na petição inicial a autora informou que faz
uso adequado dos medicamentos necessários a sua saúde, não
possuindo incapacidade total para a realização dos atos civis.
RECEBO a ação para processamento.
No mais, ante a declaração de pobreza, concedo os benefícios da
assistência judiciária gratuita, mas caso fique comprovado durante
a instrução processual que a parte autora possui condições
financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo
de seu sustento próprio, arcará com o pagamento do décuplo
das custas e ainda ficará sujeita a multa por litigar de má-fé, sem
olvidar-se da responsabilidade criminal por falsear a verdade.
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O pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é uma medida que atende diretamente à pretensão de direito material do
autor, antes da sentença final de mérito, desde que, segundo disposto no artigo 294, do CPC/2015, haja prova inequívoca quanto à
verossimilhança da alegação e a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Posto Isso, diante da ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC/2015, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
A fim de dar celeridade aos processos em que o INSS é parte, e que em sua grande maioria tramitam por longos períodos, é necessário
que algo seja realizado para que a demanda não perdure por muito tempo.
A premissa é idêntica a quase todos: a morosidade judicial não cabe e nem se justifica no estágio em que vivemos. Isso significa que as
tendências processuais contemporâneas apontam para a inadmissão de delongas injustificáveis na entrega da prestação jurisdicional.
Sendo assim, no caso dos autos, que com certeza será necessário a realização de perícia médica, é oportuno que de primeiro momento
se antecipe todos os procedimentos possíveis para que seja alcançada a solução da lide com menos tempo de tramitação.
Assim, nomeio como perita a Dr(a). Dra. ANDRÉA DOS SANTOS MELQUISEDEC, CRM 3432/RO, com endereço no Espaço Estética e
Saúde, com endereço à Rua Santana Dos Olhos D’Água, 2127, Centro de Santa Luzia D’Oeste, a fim de que examine a parte autora e
responda aos quesitos judiciais e aos formulados pelas partes. Em caso de haver quesitos idênticos ou visando o mesmo esclarecimento,
fica autorizado a senhora perita respondê-los em bloco, evitando delongas desnecessárias.
Em atenção aos parâmetros trazidos, a título de sugestão, pelas Resoluções nº 558/07, nº 541/2007 do CJF, bem como o disposto nos
artigos 25 e 28, § único, da Resolução nº 305/2014 do CJF, bem assim à presença de maior complexidade da perícia, ao zelo a ser
dispensado pelo profissional perito, às diligências que envolvem o ato, ao grau de especialização do perito e ao local de sua realização,
aliado, finalmente, à época em que restou editada a citada resolução, ao indispensável critério de proporcionalidade a informar a decisão
judicial neste tocante - de maneira a preservar a justa remuneração do trabalho do profissional e evitar, de outra banda, gastos excessivos
e desarrazoados ao poder público -, e, finalmente, às relevantes informações prestadas pelo juízo federal de 1ª instância, no que toca
à questão orçamentária afeta ao tema, FIXO OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), a serem pagos na
forma das referidas Resoluções, visto ser a parte Requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita.
A perícia será realizada no dia 14/09/2018, a partir das 07h30min, sendo o atendimento por ordem de chegada.
A parte autora deverá levar consigo, cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, receituário com medicação
em uso, se for o caso, bem como todos os exames originais, que por ventura tenham sido realizados por outros médicos (raios-x,
tomografias, ressonâncias e outros), ficando o advogado ciente de que deverá informar a parte.
Encaminhe-se os quesitos apresentados pelas partes, que deverão ser respondidos pela expert, bem como, os quesitos padronizados do
Juízo conforme ofício circular n. 013/2016- DECOR/CG, referentes ao auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.
Caso seja necessário, desde já designo audiência de instrução e julgamento para oitiva de 3 (três) testemunhas no máximo, a qual terá
data posteriormente fixada pela secretaria judicial.
Intime-se o INSS para que, caso queira, ouvir testemunhas na audiência deve arrolá-las junto com a contestação.
Intime-se a parte autora desta decisão e, para que caso queira, apresentar rol de testemunhas, caso não o tenha feito na inicial, no prazo de 05 dias.
Ressalte-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência
designada, dispensando-se a intimação do Juízo (art. 455, caput do CPC/2015).
Ainda, a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 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; a parte
pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a
testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição e a inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa
desistência da inquirição da testemunha (parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 455 do CPC/2015).
Após a vinda do laudo médico pericial, cite-se o INSS para contestar no prazo de 30 dias e intime-o para que, na mesma oportunidade
se manifeste acerca do laudo pericial.
Com a contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 dias e, na mesma oportunidade se manifestar a
respeito do laudo pericial. Cumpra-se.
SIRVA O PRESENTE COMO CARTA/CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE CITAÇÃO E OU INTIMAÇÃO.
SIRVA O PRESENTE COMO OFÍCIO PARA A PERITA MÉDICA.
Oficio nº
Quesitos do Juízo Para Perícia Médica
Processo: ______________-____.________.8.22.00____
Dados Gerais do Periciando(a)
Nome do(a) Autor(a): ______________________________________________________________
Estado Civil: Solteiro(a) Casado(a) Viúvo(a) Divorciado(a) Amasiado
Sexo: Masculino Feminino
CPF: _______________________ Data de Nascimento: ____/____/________
Escolaridade: ____________________________________________________________________
Formação Técnico-Profissional: ______________________________________________________
Dados Gerais da Perícia
Data do Exame: ____/____/________
Perito Médico Judicial : ______________________________________________ CRM: ________
Assistente Técnico do INSS: __________________________________________ CRM: ________
Assistente Técnico do Autor: __________________________________________ CRM: ________
Histórico Laboral do(a) Periciado(a)
Profissão declarada: _______________________________________________________________
Tempo de profissão: ______ anos e ______ meses
Atividade declarada como exercida: __________________________________________________
Tempo de atividade: ______ anos e ______ meses
Descrição da atividade: ____________________________________________________________
Experiência laboral anterior: _______________________________________________________
Data declarada de afastamento do trabalho: ___/___/______ Não houve afastamento do trabalho
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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EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA
Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
Causa provável da(s) doença(s)/moléstia(s)/Incapacidade(s).
A(s) doença(s)/moléstia(s) ou lesão(ões) decorrem do trabalho exercido? Em caso positivo, justifique indicando o agente de risco ou
agente causador.
Não Sim Justificativa: ____________________________________________________.
A(s) doença(s)/moléstia(s) ou lesão(ões) decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local,
bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
Não Sim Justificativa: ____________________________________________________.
A(s) doença(s)/moléstia(s) ou lesão(ões) torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?
Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
Não Sim Justificativa: ____________________________________________________.
Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
Permanente Temporária
Total Parcial
Data provável do início da(s) doença(s)/moléstia(s) ou lesão(ões) que acomete(m) o(a) periciado(a).
____/____/________
Data Provável do inicio da incapacidade identificada. Justifique.
____/____/________ Justificativa: __________________________________________________.
A incapacidade remonta à data de início da(s) doença(s)/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
Remonta à data de início Decorre de progressão ou agravamento
Justificativa: ____________________________________________________________________.
É possível indicar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou cessação do benefício administrativo e a data da realização da
perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.
Não Sim Justificativa: ____________________________________________________.
Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra
atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
_______________________________________________________________. Não se Aplica.
Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa
para as atividades diárias? A partir de quando?
Não Sim A partir de ____/____/________.
Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
O(A) periciado(a) está realizando tratamento? Não Sim
Qual a Previsão de duração do tratamento? ________________________.
Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? Não Sim
O tratamento é oferecido pelo SUS? Não Sim
É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a
exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade?
Não Sim ____/____/________
Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimilação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo.
QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE (responder somente em caso de auxílio-acidente).
O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
Não Sim Qual: __________________________________________________________.
Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente
causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
Não Sim Justificativa: ____________________________________________________.
O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?
Não Sim
Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando
suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?
Houve alguma perda anatômica?
Não Sim Qual? __________________________________________________________
A força muscular está mantida?
Não Sim
A mobilidade das articulações está preservada?
Não Sim
A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
Não Sim Qual? __________________________________________________________
Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:
a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;
b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;
c) inválido para o exercício de qualquer atividade?
Assistente técnico da parte autora: eventuais divergências (caso tenha acompanhado o exame)
Assistente técnico do INSS: eventuais divergências (caso tenha acompanhado o exame)
_________________________________
Assinatura do Assistente Técnico da Parte Autora
Assinatura do Assistente Técnico do INSS
______________________________________
Assinatura do Perito Judicial - CRM
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001460-30.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: ARMINDO SCHULTZ
Endereço: linha P 34, KM 10, zona rural, Alto Alegre Dos Parecis RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) REQUERENTE: RONILSON WESLEY
PELEGRINE BARBOSA - RO0004688, DOUGLAS TOSTA
FEITOSA - RO8514
Polo Passivo:
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
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos.
A parte autora requer que seja dispensada a designação de
audiência de conciliação, instrução e julgamento em razão da
requerida CERON não apresentar nenhuma proposta de acordo
em todas as ações desta natureza.
De fato, nota-se que as audiências de conciliação, desta requerida,
especialmente as que versam sobre restituição de valores
investidos em eletrificação rural, em regra, são infrutíferas.
Contudo, entendo que a designação de audiência UNA (conciliação,
instrução e julgamento) tem dupla finalidade, provocar a empresa ré
da importância da conciliação e seus benefícios e ainda, é relevante
para esclarecimentos de fato e demonstração da veracidade dos
mesmos, impedindo alegações de cerceamento de defesa.
Mas, se a própria autora dispensa esse instrumento de prova,
acolho o pedido de cancelamento de audiência de conciliação,
instrução e julgamento em razão de ser matéria de direito probatória
de documentos
Dessa forma, cancelo a realização da AUDIÊNCIA UNA.
Ressalvo que a requerida poderá manifestar-se expressamente
nos autos, caso tenha interesse em conciliar.
Proceda-se a CITAÇÃO da requerida, de todos os termos da ação
que tramita nesta vara, bem como, para CONTESTAR no prazo
de 15 (quinze) dias, a contar a partir da citação. Advertindo-a que
na hipótese de não produzir defesa reputar-se-ão verdadeiros os
fatos alegados na petição inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95), salvo
se o contrário resultar de prova dos autos, proferindo o juiz, desde
logo, a sentença.
Na hipótese da requerida já ter sido citada, renova-se o prazo de
15 (quinze) dias para CONTESTAR, a contar a partir da intimação
desta decisão.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica intimada para
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de
preliminares, intime-se a parte autora para, sendo o caso impugnar
a contestação e indicar as provas que pretende produzir, justificando
a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento da prova
e julgamento do feito no estado em que se encontra. Prazo: 05
(cinco) dias.
Advirtam-se as partes:
1) Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIV n°
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda,
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
2) As partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a/o carta/mandado de intimação cumprido(a) no endereço
constante dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
Retire-se de pauta a audiência designada. Proceda-se a escrivania
com o devido cancelamento do agendamento da audiência no
sistema.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA OU MANDADO DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001465-86.2017.8.22.0018
Polo Ativo: Nome: JULIO FELIPE DA SILVA
Endereço: GETULIO VARGAS, 2551, CENTRO, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: TORQUATO FERNANDES COTA
- RO000558A-A
Polo Passivo:
Nome: CLAUDIO LUIZ SOBRINHO
Endereço: Zona Rural, linha P-34 KM 02, Alto Alegre Dos Parecis
- RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
O exequente indicou a penhora um alqueire de terra localizado
no mesmo endereço do executado na exordial, não informando
qualificação do imóvel. Após, junta aos autos uma certidão de
inteiro teor de um imóvel, alegando estar em nome do executado.
Em análise a certidão de inteiro teor não identifiquei registro em
nome do executado.
Portanto, intimem-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias
indicar o registro que consta ser o executado proprietário do imóvel
ou a sua fração, esclarecendo o ocorrido.
SIRVA ESTA DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE
INTIMAÇÃO.
Faculto, desde logo que as intimações sejam realizadas
preferencialmente via telefone, em observância ao princípio da
economia e celeridade processual.
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000981-37.2018.8.22.0018
Polo Ativo: Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA 25 DE AGOSTO, S/N, CENTRO, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
Polo Passivo:
Nome: VALDENIR GONCALVES
Endereço: LINHA 176, 4, ZONA RURAL, Santa Luzia D’Oeste - RO
- CEP: 76950-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.
Sendo o objeto lícito e as partes capazes, HOMOLOGO a
conciliação celebrada entre as partes, conforme o descrito no
Termo de Acordo juntado aos autos (Id 19844152), para que surta
os efeitos da lei, com base no Art. 57 da Lei nº 9.099/95.
Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de
Processo Civil.
Sentença transitada em julgado nesta data em razão da preclusão
lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000 do CPC.
Sem custas e honorários advocatícios, em razão do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Sentença publicada e registrada automaticamente pelo sistema de
informática.
Dispenso por ora a intimação das partes, e determino o imediato
arquivamento do feito.
Arquivem-se os autos com as devidas baixas.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000785-67.2018.8.22.0018
Polo Ativo: Nome: DILMARA CANDIDO DA SILVA
Endereço: LINHA P30 - KM 05, ZONA RURAL, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
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Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO RO0004469
Polo Passivo:
Nome: CLEYSON CANDIDO DA SILVA
Endereço: LINHA P30 - KM 05, ZONA RURAL, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por determinação judicial, fica Vossa Senhoria INTIMADO da
decisão: “.....Vistos. Tendo em vista o princípio da celeridade
processual, em razão da possibilidade de realização da solenidade
em data anterior, antecipo a audiência alhures designada para
16/08/2018 às 9h. Intime-se.....”.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001133-22.2017.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: MARCIO DE OLIVEIRA FERREIRA
Endereço: AV. São Paulo, 4946, Beira Rio, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: TORQUATO FERNANDES COTA
- RO000558A-A
Polo Passivo:
Nome: EVERLON CAVALCANTE DE FREITAS
Endereço: urbana, rua jk, Santa Luzia D’Oeste - RO - CEP: 76950000
Nome: EMERSON CAVALCANTE DE FREITAS
Endereço: Zona Urbna, AV. JK, centro, Santa Luzia D’Oeste - RO
- CEP: 76950-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Defiro o pedido de adjudicação do bem penhorado pelo valor da
avaliação (art. 876, do NCPC).
Intime-se, a parte executada da adjudicação para, querendo,
ofereça embargos no prazo de 5 (cinco) dias.
Observando-se que conforme o art. 876, §2º, “considera-se
realizada a intimação quando o executado houver mudado de
endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto
no art. 274, parágrafo único.
Após, caso não sejam apresentados os embargos, lavre-se a
escrivania Auto de Adjudicação do bem constrito no Id. 8087701
(art. 877, do NCPC), intimando-se o credor a assinar o auto, no
prazo de 5 (cinco) dias.
Expeça-se em seguida carta de adjudicação em favor do exequente.
No mais, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente,
devendo a parte exequente atualizar os cálculos, abatendo-se o
valor do bem avaliado no Id. 12448009,
Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco)
dias, dar andamento no feito, indicando bens em nome do executado
passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento.
No mais, o executado foi devidamente intimado (Id. 18436768)
da decisão que determinou a que apresentasse o documento
do veículo penhorado sob pena de aplicação de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça (art. 774 do CPC/2015), todavia,
se limitou a afirmar que “não se recordar qual bem foi penhorado”,
deixando de cumprir, portanto, a determinação.
Sendo assim, tendo em vista que o executado não entregou
ao exequente o documento do veículo penhorado, tão pouco
comprovou a impossibilidade de fazê-lo, o mesmo deixou de cumprir
a ordem judicial, sendo cabível a aplicação da multa prevista no
Parágrafo Único do artigo 774 do Código de Processo Civil.
Referido artigo determina que o descumprimento da decisão judicial
implicará em incidência de multa fixada pelo juízo, em montante
não superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do
débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza
processual ou material, multa essa que reverterá em proveito do
credor, exigível na própria execução.
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Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EXECUÇÃO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE
DA JUSTIÇA. O julgado de origem consignou que as alegações
da recorrente constituíram nítido intuito protelatório do feito, na
medida em que a questão da intimação do advogado da executada
ao invés de citação pessoal não lhe trouxe prejuízos. A multa
prevista no art. 601 do CPC é conferida ao juiz que, percebendo
a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, pode cominar
multa não superior a 20% do valor atualizado do débito. A aplicação
de multa processual na fase executiva é faculdade conferida ao
juiz que, ao enquadrar a conduta do executado nas situações do
art. 600 do CPC e verificar o intuito de protelação do feito, poderá
dela se utilizar. Agravo de instrumento desprovido. (TST - AIRR:
637007820015020051 63700-78.2001.5.02.0051, Relator: Luiz
Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 13/08/2013, 7ª
Turma, Data de Publicação: DEJT 23/08/2013)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EXECUÇÃO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE
DA JUSTIÇA. A multa prevista no art. 601 do CPC é conferida
ao juiz que, percebendo a prática de ato atentatório à dignidade
da justiça, como no caso, a oposição de questões na execução
solucionadas na fase de conhecimento, pode estabelecer multa
não superior a 20% do valor atualizado do débito. Na forma como
posto, portanto, não se vislumbra a violação apontada. Agravo
de instrumento desprovido. (TST - AIRR: 927920105060019 9279.2010.5.06.0019, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho,
Data de Julgamento: 08/05/2013, 7ª Turma, Data de Publicação:
DEJT 10/05/2013)
Assim, restou caracterizada a prática de ato atentatório à dignidade
da Justiça pelo executado, de modo que aplico-lhe a multa prevista
nos incisos IV e V do art. 774, do CPC, que fixo em 10% do valor
atualizado do débito exequendo.
Cumpra-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE
A
PRESENTE
DE
MANDADO/CARTA/OFÍCIO
N._____/2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001551-23.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 775, Centro, Pimenta
Bueno - RO - CEP: 76970-000
Advogados do(a) REQUERENTE: GEISIELI DA SILVA ALVES
- RO9343, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO0002930,
NOEL NUNES DE ANDRADE - RO0001586
Polo Passivo:
Nome: DIEISON RICARDO DOS SANTOS
Endereço: Avenida Tancredo de Almeida Neves, 3553, Centro, Alto
Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos.
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP propôs ação
de busca e apreensão com pedido de liminar em face de IDIEISON
RICARDO DOS SANTOS, com amparo no Decreto Lei n. 911/69.
Diante da argumentação apresentada pela parte Requerente, bem
como da documentação apresentada com a inicial, em especial
a Cédula de Crédito Bancário, a notificação de constituição em
mora com a respectiva comprovação do efetivo recebimento - AR
(orientação do STJ - AgRg no REsp 1358155 / SP - Relator(a)
Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA
TURMA Data do Julgamento 25/06/2013 Data da Publicação/
Fonte DJe 01/08/2013), restam preenchidos os requisitos previstos
no art. 3º do Dec. Lei 911/69, necessários para a concessão da
medida liminar requerida.
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Posto isso, concedo liminarmente a busca e apreensão do veículo
GM CHEVROLET, AGILE LT 1.4, ANO/MODELO 2010/2011,
PLACA NDZ 4621, CHASSI 8AGCB48XOBR173294, RENAVAM
276480775, COR VERMELHA,, devendo ser depositado nas mãos
do representante do Requerente, que deverá aguardar o decurso
de prazo previsto no parágrafo 1º do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69.
Consigna-se que devem ser entregues os documentos de porte
obrigatório e de transferência do veículo no ato acima determinado.
Executada a liminar, intime-se a parte Requerida para, em 05 dias
efetuar o pagamento integral da dívida pendente, sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei
911/69).
O(a) Oficial(a) de Justiça fica autorizado(a) a entrar em contato
com a parte requerente ou seu advogado para fins de ajustes
com relação ao local de entrega/depósito dos bens eventualmente
apreendidos, bem como da pessoa representante que ficará
autorizada a receber os bens, ficando a parte autora inteiramente
responsável por fornecer todos os meios necessários para o integral
cumprimento da diligência, bem como advertida de que a não
apresentação do representante legal para fins de receber o bem
em depósito ou eventual falta de fornecimento dos demais meios
necessários para a remoção do bem, no dia e horários ajustados
com o Oficial de Justiça, implicará em prejuízo do cumprimento da
liminar.
Dê-se ciência a requerida de que em caso de pagamento, o bem
ser-lhe-á restituído.
Cite-a para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar contestação
(§ 3º, art. 3º, do Decreto - lei 911/69).
Cite-se.
Intime-se.
Pratique-se o necessário.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001599-79.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: LEOCIR CHELIS AZEVEDO SOARES
Endereço: Linha P-12, Km 23, Lote 28, Zona Rural, Parecis - RO CEP: 76979-000
Advogado do(a) AUTOR: ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 1035, - de 904/905 a 1075/1076,
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-038
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Verifico que o autor não apresentou comprovante de endereço nos
autos.
Diante disso, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias,
apresentar emenda à inicial, devendo juntar comprovante de
endereço atualizado (conta de água, luz ou telefone), ano de 2018,
e em seu nome, sob pena de indeferimento da inicial, conforme art.
320 c/c 321, § único do CPC.
Pratique-se o necessário.
SIRVA A PRESENTE DE INTIMAÇÃO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000874-90.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: ANTONIO DE SOUZA
Endereço: Avenida Jorge Teixeira, 3047, Centro, Santa Luzia
D’Oeste - RO - CEP: 76950-000
Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO FERREIRA
BARBOSA - RO8746, RONILSON WESLEY PELEGRINE
BARBOSA - RO0004688
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Polo Passivo: Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bankpar S/A - American Express/AMEX, S/N,
Rua Benedito Américo de Oliveira, s/n, Vila Yara, Osasco - SP CEP: 06029-901
Advogado do(a) REQUERIDO:
Sentença
Vistos.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que
ANTÔNIO DE SOUZA move em face de BANCO BRADESCO S/A.
Em razão da natureza jurídica da relação existente entre as partes,
a lide deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Importante frisar que, estando a presente demanda regrada pela lei
consumerista, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto
da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, inciso VIII, do
referido Codex.
Contudo, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, distribuiu
esse ônus probatório:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. (grifei)
Assim, ainda que se analise a demanda sob a ótica consumerista e
da inversão do ônus da prova, incumbe à parte autora demonstrar,
ao menos, indícios do fato constitutivo do seu direito.
É necessário esclarecer também que os bancos ou instituições
financeiras são considerados prestadores de serviços, de modo
que estão submetidos às disposições do Código de Defesa do
Consumidor, o qual versa expressamente sobre o assunto no art.
3º, §2º. A Súmula 297 do STJ dispõe que as operações bancárias
estão sujeitas ao CDC, norma especial e de caráter público.
Nestas circunstâncias, a responsabilidade do estabelecimento
bancário independe de demonstração de culpa, posto que é
objetiva, em virtude do risco profissional. É imperativo que se
evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado
lesivo, a teor do disposto no artigo 14:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua
fruição e riscos.
A relação entre as partes é de consumo, regulada pela Lei 8.078/90,
na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo
a responsabilidade do réu objetiva, devendo se responsabilizar
pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-se tal
responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva da autora
ou de terceiro, o que a ele cabe provar.
O contexto do feito recomenda a inversão do ônus da prova,
mesmo porque a prova do fato negativo em questão mostra-se
extremamente difícil de ser produzida e seria pouco razoável exigila da autora. A inversão do ônus da prova milita a favor da autora,
motivo pelo qual, foi deferida por meio do despacho inicial.
Feitas tais considerações passo a análise do mérito.
A pretensão da parte autora versa sobre pedido de indenização por
danos morais e materiais, decorrentes de cobrança e negativação
que alega serem indevidas, pleiteando também a aplicação da
penalidade estipulada pelo art. 940 do Código Civil.
Com suas alegações junta os documentos anexos, sendo
comprovante de negativa emitido em 22/11/2016 (ID 17686023),
cópia da sentença referente à revisional das parcelas (ID 17686026),
cópia do pedido da execução do título extrajudicial (ID 17686029)
e a sentença correspondente (ID 17686041, 17686052), ficha
financeira (ID 17686054), e contra cheques (ID 17686056 e ss).
De outro lado, o banco requerido contestou a inicial de forma
genérica, nada argumentando de relevante para os fatos narrados
pelo autor. Na oportunidade, também não juntou nenhum
documento comprobatório, suficientemente hábil a respaldar
juridicamente o que alegou.
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Por sua vez, a parte autora apresentou réplica à contestação e,
em síntese, impugnou as alegações do requerido reforçando os
pedidos iniciais. Requereu por fim, a procedência da ação.
Pois bem.
Em análise aos documentos juntados aos autos, por meio
do contracheque do autor, se extrai que o mesmo possui um
empréstimo junto ao banco requerido com a discriminação
“Empréstimos Banco Bradesco (antigo HSBC Empréstimo)”, o
que comprova a existência da relação jurídica entre eles e que
as parcelas do referido empréstimo estão sendo descontadas
mensalmente em folha de pagamento.
A consulta realizada junto ao SCPC traz a informação quanto à
negativação (ID 17686023), que se refere ao valor de R$ 22.127,33,
referente ao contrato n. EC16202112204, o que indica ser o número
do CPF do requerente.
O banco requerido, quanto ao ônus da prova, não demandou
maiores esforços para cumprir o seu papel probatório, pois nada
trouxe aos autos quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Poderia,
no momento que lhe cabia, demonstrar que a dívida existe e que
pagamento não estava sendo realizado, mas não o fez.
Considerando a inversão do ônus da prova, caberia ao demandado
o cumprimento dos requisitos previstos no dispositivo citado,
porém não o fez. Desse modo, se houvesse qualquer documento
no sentindo de comprovar a existência da referida dívida que deu
origem a negativação, seria prova simples de se apresentar, eis
que se trata de instituição financeira que tem como uma de suas
principais finalidades a realização de contratos financeiros, e por
óbvio tem a obrigação de guardar cópias dos documentos referentes
às suas transações realizadas com os clientes, até mesmo para
resguardar seu direito de cobrança e recebimento. Porém, no
presente caso, limitou-se em contestar de forma genérica os fatos
narrados na petição inicial.
Assim, diante dos fundamentos supracitados, verifica-se que
se trata de má prestação do serviço, pois não houve diligência
da instituição financeira quanto à verificação concreta da dívida,
procedendo a negativação indevida do nome do autor, caso em
que o pleito autoral deve ser acolhido.
DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO
O autor comprovou que houve a revisão da dívida, quando da juntada
da sentença prolatada nos autos 0009528-18.2018.822.0001 (ID
17686026).
Também comprova que houve execução de título extrajudicial em
seu desfavor movida pelo banco HSBC, sendo julgado extinto o
processo, conforme sentença nos autos 0001176-49.2015.822.0018
(ID 17686052), pois ao serem julgados os embargos à execução
houve reconhecimento da improcedência do título que embasou a
referida ação judicial.
Pois bem.
De acordo com o art. 940 do Código Civil “Aquele que demandar
por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias
recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar
ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e,
no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver
prescrição.” Grifo meu
Segundo entendimento jurisprudencial, para que haja a aplicação
do art. 940, do Código Civil quanto à condenação do banco
requerido à referida penalidade, são exigidos dois requisitos, sendo
o primeiro que haja ação judicial para a cobrança de dívida já paga,
no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas; e que
haja má-fé do cobrador (dolo).
Essa exigência (má-fé) advém de decisão do STF através da
Súmula de n. 159 “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá
lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual art. 940)”.
Nesse sentido:
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança
judicial de dívida já adimplida (art. 1.531 do CC 1916 / art. 940 do CC
2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo
da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção.
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Para que haja a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro
por cobrança judicial de dívida já adimplida (art. 1.531 do CC 1916
/ art. 940 do CC 2002), é imprescindível a demonstração de máfé do credor. Permanece válido o entendimento da Súmula 159STF: Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções
do art. 1.531 do Código Civil (atual art. 940 do CC 2002). STJ.
2ª Seção. REsp 1.111.270-PR, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em
25/11/2015 (recurso repetitivo) (Info 576). Grifei
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ
PAGA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – ART. 940, DO CC
– INAPLICABILIDADE. Conforme vem se pronunciando a
jurisprudência pátria, a penalidade prevista no art. 940 do Código
Civil/200/, regra semelhante àquela constante do artigo 1.531, do
CC/1916, deve ser aplicada apenas quando ficar comprovada a
má-fé da parte. (TJ-MG – AC: 10511120010059001 MG, Relator:
Pedro Bernardes, data de julgamento: 16/07/2013, Câmaras Cíveis
/ 9ª Câmara Cível, data de publicação: 22/07/2013). grifei
Desse modo, vejo que a aplicação da penalidade de devolução em
dobro não deve incidir no presente caso, primeiro porque quem
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor do
autor não foi o requerido da presente demanda, mas sim o banco
HSBC. Segundo, porque o autor não comprovou que o banco
requerido (banco Bradesco) demandou contra si, tão menos
comprovou que este agiu com má-fé.
Para que haja a aplicabilidade da penalidade prevista no art. 940 do
CC, é imprescindível a presença de prova inequívoca da má-fé do
pretenso credor, ou seja, que houvesse demonstração cristalina do
agir malicioso do requerido no sentido de demandar com objetivo
de cobrança, com plena consciência de que a dívida é indevida ou
que esta se encontrava quitada.
Nesse norte, competia ao autor comprovar que a demanda foi
ajuizada pelo banco Bradesco, e que a referida ação judicial havia
se dado por má-fé, dolo ou malícia, o que ele não obteve êxito.
Assim, não há razão para reconhecer do pedido para aplicação da
penalidade elencada no art. 940 do CC, de modo que não é o caso
de aplicar a penalidade de devolução em dobro conforme requereu
o autor.
DO DANO MORAL
A página de consulta ao SCPC comprova que houve a inscrição do
nome do autor em cadastros e inadimplentes juntos aos órgãos de
proteção ao crédito.
Em sua tese de defesa o banco, não comprova de forma contrária
as alegações do autor, muito menos junta qualquer documento que
comprove a legalidade da negativação.
Neste caso, restou configurado, pois é certo que o autor sofreu
aborrecimento e transtorno profundo que abalaram o seu bemestar psíquico, padecendo com isso sofrimento, em razão de ter
que suportar cobranças por dívidas que não contraiu, e ainda ter
o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Esse também é o entendimento jurisprudencial, vejamos:
INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO CADASTRO DE MAUS
PAGADORES - DÉBITO INEXISTENTE - CONTRATO - DANO
MORAL – CARACTERIZADO. QUANTUM A inscrição em cadastro
de devedores inadimplentes por dívida inexistente é suficiente
para impor a reparação por danos morais. A responsabilidade
da instituição financeira por celebrar contrato sem averiguar a
autenticidade dos dados fornecidos, é objetiva, por configurar defeito
na prestação de serviços, resultando em obrigação de indenizar. A
fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve
operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa,
ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor
e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJMG.
ProcessoAC 10024102488707001 MG Orgão Julgador Câmaras
Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL Publicação 11/04/2014. Julgamento3
de Abril de 2014. Relator Evangelina Castilho Duarte).
Assim, configurado o dano moral, resta valorar a indenização.
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência
dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às
consequências do fato, servir como desestímulo para a prática
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de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade
financeira do obrigado a indenizar, de forma que o quantum que não
implique em enriquecimento indevido do ofendido, mas, que também
não seja valor ínfimo para aquele que tem a obrigação de indenizar.
Referido valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz.
A condenação nestas circunstâncias deve ter também caráter
pedagógico, mesmo porque atinge grande coletividade de pessoas,
e beneficia economicamente sobremaneira as empresas que agem
dessa forma, sem apresentar justificativa plausível para tanto.
Portanto, diante das circunstâncias do caso, que não acarretaram
maiores consequências do que as normais para situações em
casos análogos, fixo a indenização pelos danos morais em R$
5.000,00 (cinco mil reais), quantia que entendo justa e razoável
para servir de lenitivo ao transtorno sofrido pelo autor, bem como
tem o caráter de prevenir condutas semelhantes por parte da ré.
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado por ANTONIO DE SOUZA em face BANCO BRADESCO
S/A, para o fim de CONDENAR o requerido ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente
corrigidos e com juros de mora de 1% ao mês, desde a data da
sentença e IMPROCEDENTE o pedido de aplicação da penalidade
de devolução em dobro.
Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários advocatícios, em razão do que dispõe o
art. 55 da Lei 9.099/95.
Sentença publicada e registrada automaticamente pelo PJe.
Intimem-se.
Sirva a presente de Mandado de Intimação, se o caso.
Após o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se com as
baixas de praxe arquivando-se os autos em seguida.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Santa Luzia do Oeste/RO, 25/07/2018.
LARISSA PINHO DE ALENCAR LIMA
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000755-35.2018.8.22.0017
Polo Ativo:
Nome: ARILDO LUCAS DE ANDRADE
Endereço: linha P48, sn, km 25, zona rural, Alta Floresta D’Oeste RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Verifico que a parte autora não juntou aos autos comprovante de
endereço.
Diante disso, intime-se o requerente para, no prazo de 15 dias,
apresentar emenda à inicial, devendo juntar comprovante de
endereço atualizado (2018), em seu nome ou declaração de
residência, sob pena de indeferimento da inicial, conforme art. 320
c/c 321, § único do CPC.
Pratique-se o necessário.
SIRVA A PRESENTE DE INTIMAÇÃO.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001348-61.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: SISENANDO TELES DOS SANTOS
Endereço: Rua 07, 2.286, Da Saúde, Santa Luzia D’Oeste - RO CEP: 76950-000
Advogados do(a) AUTOR: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790, RENATO PEREIRA DA SILVA - RO0006953
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Polo Passivo:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por determinação judicial, fica a parte autora, INTIMADO(A) para,
no prazo de cinco dias, manifestar acerca da proposta de acordo
apresentada pela requerida.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000 - Fone:(69) 34342439
Processo nº 0001654-28.2013.8.22.0018
Polo Ativo: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Polo Passivo: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
FORQUILHA LTDA - ME
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.
Santa Luzia D’Oeste, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000 - Fone:(69) 34342439
Processo nº 0001530-45.2013.8.22.0018
Polo Ativo: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Polo Passivo: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
LEMENSE LTDA - ME
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.
Santa Luzia D’Oeste, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000 - Fone:(69) 34342439
Processo nº 0001533-97.2013.8.22.0018
Polo Ativo: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Polo Passivo: JOSE RODRIGUES NOGUEIRA
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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.
Santa Luzia D’Oeste, 30 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
1º Cartório Cível
Proc.: 0000935-17.2011.8.22.0018
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Laudiceia Ferreira Maria
Advogado:Sônia Maria Antônio de Almeida Negri (OAB/RO 2029)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Fica a parte Requerente intimada, para no prazo de 15 (Quinze)
dias, se manifestar acerca do retorno dos Autos do TRF 1º Região,
sob pena de arquivamento.
Proc.: 0000797-79.2013.8.22.0018
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Valdecy Rodrigues dos Santos
Advogado:Torquato Fernandes Cota (OAB 558-A)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Procurador Federal (NBO 020)
Fica a parte Requerente intimada, para no prazo de 15 (Quinze)
dias, se manifestar acerca do retorno dos Autos do TRF 1º Região,
sob pena de arquivamento.
Proc.: 0001585-93.2013.8.22.0018
Ação:Ação Civil de Improbidade Administrativa
Requerente:Ministério Público do Estado de Rondônia, Municipio
de Parecis - RO
Advogado:Procurador do Municipio de Parecis Ro ( 0000)
Requerido:Marcondes de Carvalho, Aristóteles Felix Garcez Filho,
Transportes São Cristóvão Ltda
Advogado:Nelson Canedo Motta (RO 2721), Paulo Cesar da Silva
(RO 4.502)
Fica Transportes São Cristóvão Ltda intimado para no prazo de 05
dias sacar o dinheiro depositado em conta judicial.
Proc.: 0012452-92.2006.8.22.0018
Ação:Cumprimento de Sentença
Exequente:João Carlos da Costa-OAB/RO-1258, Marcio Antonio
Pereira, Daniel Redivo - OAB/RO 3181
Advogado:João Carlos da Costa (OAB/RO 1258), Marcio Antonio
Pereira (RO 1516), Daniel Redivo. (RO 3181)
Executado:Sebastião de Carvalho Fernandes
Advogado:Valnei Gomes da Rocha - OAB/RO 2479 (RO 2479)
Fica João Carlos da Costa-OAB/RO-1258, intimado para no prazo
de 05 dias comprovar o saque do alvará expedido.
Proc.: 0000068-58.2010.8.22.0018
Ação:Cumprimento de Sentença
Requerente:K. P. M.
Advogado:Daniele Pontes Almeida (OAB/RO 2567), Jose Angelo
de Almeida (RO 309)
Requerido:M. de P. -. R.
Advogado:Sammuel Valentim Borges (OAB/RO 333E)
Fica a parte requerente intimada para no prazo de 05 dias retirar o
alvará judicial e comprovar o saque, podendo ser via internet.
Antônio de Souza
Escrivão Cível
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COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001202-05.2018.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA LUCIA LIMA CHAVES
Advogados do(a) AUTOR: MARIANA DONDE MARTINS RO0005406, JULIAN CUADAL SOARES - RO0002597, ADRIANA
DONDE MENDES - RO0004785
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
MARIA LÚCIA LIMA CHAVES ajuizou a presente ação
previdenciária, cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS, pugnando pela concessão de auxílio-doença, cumulada com
posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Para tanto,
sustenta que é segurada especial e que está acometida de doença
incapacitante.
É o breve relatório. DECIDO.
Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece que “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”.
Consoante a nova sistemática do Código de Processo Civil de
2015, a tutela provisória de urgência pode ter natureza antecipada
(art. 303 do CPC) ou cautelar (art. 305 do CPC).
No caso dos autos, a parte requerente formula pretensão consistente
em tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
Os requisitos indispensáveis para a concessão dos benefícios de
aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença são:
a) qualidade de segurado da Previdência Social;
b) carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses
previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91;
c) comprovação de incapacidade para o exercício de atividade
que garanta a subsistência (art. 42, § 1º e § 2º, da Lei 8.213/91),
devendo essa incapacitação ser definitiva, para a aposentadoria
por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
No caso em tela, num exame perfunctório, entendo que a parte
autora não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito
invocado, muito menos o perigo de dano ao resultado útil do
processo.
Em que pese a conclusão dos laudos acostados ao presente feito,
não se pode emergir, de plano, a constatação de que a postulante
esteja, atualmente incapacitada para o labor habitual.
Isso porque o benefício foi cessado em razão da alta programada,
agendada para o dia 05/04/2015 e não há nos autos nenhum
requerimento de prorrogação do benefício.
E ainda, a presente ação só foi ajuizada após mais de 02 (dois)
anos da data de cessação do benefício, o que infirma o argumento
de que, caso não seja concedida a medida acautelatória, neste
momento processual, o processo não alcançará o resultado
esperado.
O afirmado na exordial e os documentos juntados com a referida
peça não são suficientes para comprovar, plenamente, equívoco
do INSS.
Destarte, os laudos acostados ao presente feito deverão ser
corroborados por perícia judicial, o que implica instrução do
feito, para que fique, efetivamente, demonstrada a incapacidade
requerida por lei para fins de discussão do benefício em testilha.
Nesse sentido:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
Ação acidentária. Pretensão de restabelecimento de auxílio-doença.
Agravante que trouxe laudos de seus médicos particulares, que não
fazem prova inequívoca da incapacidade. Benefício cessado por
ato administrativo, o qual se presume legítimo e verdadeiro. Não
preenchimento dos requisitos do art. 300 do Novo CPC. Mantida a
decisão que indeferiu a tutela antecipada. Recurso não provido. (TJSP - AI: 21522789320168260000 SP 2152278-93.2016.8.26.0000,
Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 16/08/2016,
17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2016).
Destaquei.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. Ressalto, contudo,
que tal indeferimento é precário e pode ser revisto futuramente, em
razão da reversibilidade do provimento.
Defiro o benefício da gratuidade judiciária.
Diante da necessidade de bem instruir a presente demanda,
determino a realização da perícia médica e, para funcionar como
perito do juízo, nomeio o médico Lucas Ranieli Miranda Dantas –
CRM 3479, fixando, desde já, honorários no importe de R$ 400,00
(quatrocentos reais) a serem pagos pela Justiça Federal nos termos
do art. 28, parágrafo único, da resolução n. 305 de 07 de outubro
de 2014, após a conclusão definitiva da perícia.
Ressalto que os honorários periciais foram fixados em R$ 400,00
(quatrocentos reais), uma vez que a prova pericial é imprescindível
para o deslinde do feito, o trabalho será realizado em uma comarca
que está localizada em uma região de difícil acesso, e há um
número reduzido de profissionais empenhados e credenciados
que se deslocam até São Francisco do Guaporé, para realizarem
o encargo.
Caso os honorários sejam fixados em quantia inferior ao
estabelecido por este Juízo, não haverá interesse dos profissionais
em realizar o encargo que lhes é atribuído, o que prejudicará o
desenvolvimento do processo, violando, assim, o princípio da
duração razoável do processo.
Por fim, esclareço que os valores fixados, em nada violam a
Resolução n. 305/2014, do Conselho da Justiça Federal, uma
vez que o juízo deve ponderar os critérios indicados com a
excepcionalidade do local, dificuldade de localização de médicos,
e o pequeno valor presente na referida resolução, que desde
2014 se mantém inalterada apesar da inflação. Por fim, há de se
observar a duração razoável do processo, o que torna necessária
o arbitramento de valores condizentes com o trabalho realizado,
garantindo o regular trâmite do feito.
Assim, ante a importância da perícia para o deslinde da causa, o
zelo dos profissionais que atuam na região do Vale do Guaporé, que
realizam o encargo em tempo hábil, contribuindo para a duração
razoável do processo, a fixação dos honorários periciais na quantia
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é medida que se impõe.
Providencie-se contato telefônico com o perito, que deverá designar
data, horário e local para realização da perícia, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, a fim de que haja tempo hábil para
intimar as partes e seus patronos.
Com a vinda das informações pelo médico, intime-se o INSS e
a parte autora para indicarem assistente técnico e apresentarem
quesitos. Na mesma oportunidade, caso seja possível, o INSS
deverá juntar aos autos cópia do processo administrativo (incluindo
eventuais perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas
informatizados relacionados às perícias médicas realizadas.
Encaminhem-se os quesitos formulados pelas partes ao perito,
para resposta.
O laudo deverá ser apresentado em Juízo, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data de realização da perícia.
Após a juntada do laudo médico, que reconheceu a (in)capacidade
da parte autora, cite-se o INSS para, querendo, apresentar
contestação no prazo de 30 (trinta) dias – art. 335, caput, c/c art.
183, ambos do CPC, devendo, na oportunidade, informar se há
possibilidade de acordo, indicando os seus termos.
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Com a contestação, caso sejam apresentadas matérias preliminares
ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para,
querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias – artigos 350 e
351 do CPC.
Seguem os quesitos a serem respondidos pelo expert em total
observância à recomendação conjunta n. 01/2015 do Conselho
Nacional de Justiça:
I. Dados gerais do processo:
a) número do processo;
b) vara.
II. Dados gerais do(a) periciando(a):
a) Nome do(a) autor(a);
b) Estado civil;
c) Sexo;
d) CPF;
e) Data de nascimento;
f) Escolaridade;
g) Formação técnico-profissional.
III. Dados gerais da perícia:
a) Data do exame;
b) Perito médico judicial/nome e CRM;
c) Assistente técnico do INSS/Nome, matrícula e CRM (caso tenha
acompanhado o exame);
d) Assistente técnico do autor/nome e CRM (caso tenha
acompanhado o exame).
IV. Histórico laboral do(a) periciado(a):
a) Profissão declarada;
b) Tempo de profissão;
c) Atividade declarada como exercida;
d) Tempo de atividade;
e) Descrição da atividade;
f) Experiência laboral anterior;
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.
V. Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a
patologia:
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia;
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID);
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacitante;
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido?
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador;
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho?
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar;
f) Doença/moléstia ou lesão trona o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique
a resposta descrevendo os elementos nos quais se baseou a
conclusão;
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária?
Parcial ou Total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a);
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique;
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia?
Justifique;
k) É possível afirmar se havia incapacidade entra a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando
os elementos para esta conclusão;
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial?
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o) O(A) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e eventual tratamento
necessário(s) para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data da cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa;
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Resposta apenas
em caso afirmativo.
Cite-se. Intimem-se. Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
Juiz de Direito
Nome: MARIA LUCIA LIMA CHAVES
Endereço: LINHA 25 KM 17, ZONA RURAL, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 1024, - de 904/905 a 1075/1076,
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-038
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000138-57.2018.8.22.0023
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE
Nome: OSVALDO DE JESUS
Endereço: linha 25, km 11,5, S/N, SITIO, ZONA RURAL, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Advogado: FABRICIO VIEIRA LIMA OAB: RO8345 Endereço:
desconhecido Advogado: GILSON VIEIRA LIMA OAB: RO0004216
Endereço: AVENIDA ANGELINA DOS ANJOS, 1883, CENTRO,
Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
REQUERIDO
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Av. Tanqredo Neves, 3710, Centro, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Advogado: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO OAB: RO0005462 Endereço: Avenida dos Imigrantes,
4137, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Sentença
Relatório dispensado na forma da lei (art. 38 da Lei 9.099/95).
Trata-se de Ação de Cobrança dos valores gastos na construção
de subestação de rede elétrica rural realizada como condição ao
fornecimento de energia em propriedade particular.
A parte autora foi intimada a fim de especificar provas, com o fito
de informar o valor que pretende ressarcir, bem como se manifestar
quanto a ausência da juntada do projeto da subestação.
Ocorre que a parte autora quedou-se inerte, conforme se observa
em certidão cartorária.
Assim, não há como resolver o mérito da causa, eis que faltam
documentos e informações essenciais.
Portanto, verifico a ocorrência de carência de ação, pois a causa
de pedir não é suficiente para embasar os pedidos, o que torna
impossível a esse juízo proferir uma sentença de mérito justa.
Sobre a carência de ação vejamos:
“Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO. AUSÊNCIA
DE PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA
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AÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA. Preliminar. A preliminar
de falta de interesse processual se confunde com o mérito da
demanda. Mérito. Para a caracterização da pretensão resistida,
deve a inicial da ação de exibição de documentos bancários ser
instruída com a comprovação do não atendimento do prévio pedido
extrajudicial à instituição financeira, formulado pela própria parte
ou por procurador comprovadamente com poderes para receber
documentos sujeitos ao sigilo bancário e com prazo razoável para
o atendimento (superior a trinta dias), além do pagamento do custo
do serviço previsto na normatização da autoridade monetária
(REsp n° 1.349.453). A ausência desses requisitos resulta na
desnecessidade, inadequação e falta de resistência à lide, dando
lugar à decretação da carência da ação, circunstância que enseja
a extinção do processo sem julgamento do mérito. Sentença
modificada. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70077318160, Décima Sétima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em
24/05/2018)”.
Assim, é de se reconhecer a carência da ação, mas sem, contudo
desrespeitar o artigo 10 do CPC, que assim dispõe: “O juiz não pode
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir
de ofício”.
Bem, as partes foram devidamente intimadas de todos os atos do
processo; sendo que a requerente manteve-se inerte.
Diante do exposto RECONHEÇO A CARÊNCIA DA AÇÃO, por não
vislumbrar justificativa suficiente entre o pedido e causa de pedir
constante no artigo 330, inciso I. e por conseguinte, EXTINGO o
feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI do
CPC.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.
Ficam as partes intimadas.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
SIRVA-SE A PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
Artur Augusto Leite Junior
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7002030-35.2017.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
REQUERENTE
Nome: JORGE REGINA
Endereço: RUA CHICO MENDES, S/N, SETOR CHACAREIRO,
São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Advogado: MARCELO CANTARELLA DA SILVA OAB: RO0000558
Endereço: desconhecido
REQUERIDO
Nome: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Endereço: desconhecido
Sentença
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JORGE REGINA, em
face do MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, ambos
qualificados na inicial.
Narra a inicial que a parte autora fora nomeada pelo município
requerido em 09/02/2012, para exercer o cargo comissionado
de Assessor Especial IV; já em 05/04/2012 foi nomeado para o
cargo comissionado de Assessor Especial III; ressalta ainda que
em 22/10/12 foi nomeado para o cargo comissionado de Assessor
Técnico Auxiliar. Informa também o autor, que em 01/01/2013
foi exonerado dos quadros do requerido, sem, contudo, receber
as verbas rescisórias. Desta forma, requereu a condenação do
requerido a pagar o importe de R$ 11.286,23.
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A parte reclamante ressalta que sempre atuou em atividades
estranhas à nomeações, pois trabalhou como vigia em regime de
plantões.
É o breve relatório. DECIDO.
Considerando que a matéria tratada é de direito e já constam dos
autos documentos necessários ao julgamento, passo a conhecer
diretamente do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.
Primeiramente, vale ressaltar que a preliminar de prescrição
aventada pelo requerido deve ser afastada, pois a contagem do
prazo prescricional no presente caso deve ser considerado a partir
da exoneração, pois trata-se de direitos que deveriam ser pagos
quando da exoneração.
Analisando os argumentos esboçados pelas partes e as provas
acostadas aos autos, verifica-se que a parte autora comprovou
documentalmente que foi contratada, bem como exonerada pelo
requerido.
O Município sustenta a inexigibilidade das horas extras e do
adicional noturno.
Pois bem, em relação alegação do município quanto a inexistência
de direito a horas extras, entendo que deve prosperar, pois
o requerente ao trabalhar em regime de plantão tem escala
diferenciada e a jornada de trabalho na forma estabelecida faz
parte do regime de plantão o qual é plenamente aceitável.
Por outro lado, a alegação do município quanto ao não
reconhecimento do direito do autor ao adicional noturno, entendo
que não deve prevalecer, uma vez que o requerido exerceu suas
atividades em horário noturno, o que deixa evidente o seu direito.
Em relação aos demais supostos direitos o requerido não se
manifestou ou juntou qualquer documento que comprovasse o
pagamento de tais valores, requerendo, apenas que ação fosse
julgada totalmente improcedente.
Registre-se que o cargo de confiança ou cargo em comissão
difere dos demais, pois a nomeação é precária, uma vez que seu
ocupante é demissível ad nutum.
O exercício de tal cargo não faz presumir que seu ocupante exerça
atividade privada de quem o nomeou. O aludido cargo, em regra,
é ocupado por pessoas da confiança do agente político, tendo em
vista a importância das funções públicas que lhe são confiadas.
Logo, podem ingressar sem concurso público e, consequentemente,
demitidos ao talante de quem os nomeou. Portanto, não há que se
falar da desobrigação do município em quitar as verbas rescisórias
do servidor exonerado em cargo comissionado, pois sua existência
está prevista em lei e a nomeação foi feita legalmente, sendo certo,
que não havendo provas do pagamento da rescisão, ao requerido
cabe a responsabilidade pela quitação do débito. Neste sentido:
“Cobrança. Verbas rescisórias. Cargo em comissão. Comprovada
a ausência de pagamento das verbas rescisórias devidas
àquele que ocupou cargo em comissão, deve a Administração
efetuar a quitação do débito. (TJ-RO - AC: 10100120080059723
RO 101.001.2008.005972-3, Relator: Desembargador Eurico
Montenegro, Data de Julgamento: 05/11/2008, 2ª Vara da Fazenda
Pública).” Destaquei.
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS
RESCISÓRIAS POR SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO.
PEDIDO INICIAL PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ART.
46, DA LEI 9.099/95. (Recurso Inominado, Processo nº 000297024.2013.822.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juiz Arlen Jose Silva de
Souza, Data de julgamento: 10/12/2015).”
“ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR
– CARGO COMISSIONADO – EXONERAÇÃO – VERBAS
RESCISÓRIAS – 13º SALÁRIO E FÉRIAS – INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE PAGAMENTO - CRÉDITO DEVIDO. Constitui direito
do servidor o recebimento das verbas rescisórias (13º salário e
férias) relativas ao período por ele efetivamente trabalhado, as
quais foram indevidamente retidas pelo Poder Público, sob pena de
enriquecimento ilícito, pouco importando tenha o servidor ocupado
cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. (TJMG –
Apelação 1.0134.02.032624-2/001, Rel. Desembargador Edilson
Fernandes, publicado em 20/08/2004)”. Destaquei.
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No mais, é devido o pagamento dos direitos trabalhistas a seus
funcionários, tendo em vista, a vedação do trabalho alheio de forma
gratuita. Desta forma, havendo a prestação do trabalho, deve ser
reconhecido o direito em receber as indenizações correspondentes
às férias não gozadas, décimo terceiro e saldo de salário não pago,
todos garantidos constitucionalmente.
No tocante aos valores devidos, estes deverão recair sobre o
importe R$ 5.917,91, pois ao analisar a inicial, percebo que
somente valores calculados com base em horas extras devem ser
desconsiderados.
Dispositivo
Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido contido na inicial para
condenar o requerido ao pagamento das verbas rescisórias, no
valor de R$ 5.917,91 (cinco mil novecentos e dezessete reais e
noventa e um centavos), acrescidos de juros e correção monetária
a partir da data de vencimento de cada beneficio não pago de
acordo com o artigo 1°-F, da lei 9.494/1997.
Em consequência, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, julgo
extinto o feito com resolução de mérito.
Sem custas e honorários (art. 27 da Lei nº 12.153/2009 e art. 55 da
Lei nº 9099/95).
Fica a parte autora intimada.
Intime-se o requerido.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
SIRVA-SE A PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
Artur Augusto Leite Junior
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000574-16.2018.8.22.0023
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE
Nome: JORGE LUIZ MORSIGLIO
Endereço: Linha 02 Parron, S/n, Km 03, Poste 14 e 12,, S/n, Zona
rural, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Advogado: JOSE DO CARMO OAB: RO0006526 Endereço:
desconhecido
REQUERIDO
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 3710, Centro, São Francisco
do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Advogado: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO OAB: RO0005462 Endereço: Avenida dos Imigrantes,
4137, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Sentença
Relatório dispensado na forma da lei (art. 38 da Lei 9.099/95).
Trata-se de Ação de Cobrança dos valores gastos na construção
de subestação de rede elétrica rural realizada como condição ao
fornecimento de energia em propriedade particular.
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. 2832/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
DJU 17/09/90, pag. 9513).
Assim, considerando que a matéria tratada é de direito e já
constam dos autos documentos necessários ao julgamento, passo
a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, inciso
I, do CPC.
Inicialmente, quanto à suposta prescrição aventada pela
contestante, no que se refere ao pedido de restituição dos valores,
o qual sustenta que a pretensão inicial do requerente já estaria
prescrita, por aplicação do disposto no artigo 206, § 3º, inciso V, do
Código Civil (três anos), vejo não merecer amparo.
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Pois bem, de acordo com o entendimento majoritário dos tribunais,
o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a rede elétrica
particular foi efetivamente incorporada ao patrimônio da requerida.
Nessa esteira e, no caso em tela, depreende-se que a rede elétrica
ainda não foi incorporada ao patrimônio. In caso denota-se que
a empresa demandada não comprovou a data que ocorreu a
incorporação, informação indispensável para a contagem do prazo
prescricional. Ônus de sua alçada. Posto isto, não há prescrição a
ser declarada.
Vejamos:
“ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES. GASTOS COM EQUIPAMENTOS
NA REDE DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO
CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 229 ? ANEEL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR.
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. É devida a restituição
dos valores pagos pelo particular referentes aos equipamentos
utilizados na expansão da rede quando a concessionária de energia
elétrica não comprova sua não incorporação, ou não diligência
em demonstrar que já a indenizou, conforme dispõe a Resolução
Normativa nº 229/2006 ? ANEEL. Não há de se falar em prescrição
do dever de indenizar, uma vez que este somente se configura
após a incorporação. (Recurso Inominado, Processo nº 100086809.2013.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
Turma Recursal - Ji-Paraná, Relator(a) do Acórdão: Juiz Marcos
Alberto Oldakowski, Data de julgamento: 19/05/2014)” - Grifei.
Assim, passo a análise do mérito.
Nos termos da Resolução nº 229 da ANEEL, de 8 de agosto de
2006, ao estabelecer condições gerais para a incorporação de
redes particulares assim determina:
“Art. 9°. A concessionária ou permissionária de distribuição deverá
incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares
que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação
na respectiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os
ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os
respectivos Plano e Programas anuais de incorporação.
(…)
§6° Excluem-se da obrigação do ressarcimento, os casos de
transferência da rede por meio de instrumento de doação para a
concessionária ou permissionária.”
Em defesa, o Requerido alegou, como ponto principal o Artigo 4º
da referida resolução que trata das redes particulares, em qualquer
tensão, localizadas integralmente em imóveis de seus proprietários
não serão objeto de incorporação, ficando dispensadas, inclusive,
da obtenção de ato autorizativo do Poder Concedente.
Ressalta-se, entretanto, que a restituição dos valores despendidos
pelo consumidor com a instalação de rede elétrica em imóvel rural,
não está condicionado a nenhuma providência, seja da ANEEL ou
da Eletrobrás.
Aplica-se ao caso as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, pois o simples fato de a concessionária ter autorizado
o proprietário rural a construir a rede de energia em sua propriedade,
não descaracteriza a relação de consumo existente entre eles.
A relação entre a concessionária e o usuário é de consumo, nos
termos dos artigos 2º, 3º e 22 da lei 8.078/90, ante a destinação
final do serviço público de energia elétrica. De outro prisma, a lei
de concessões e permissões (lei 8.987/95), faz menção expressa
à incidência do CDC, em seu art. 7º, não havendo o que falar em
inaplicabilidade desta norma.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é caracterizada
como relação de consumo, uma vez que a parte é o destinatário
final do fornecimento de energia elétrica prestado pela requerida,
que somente foi possível após a edificação da rede de eletrificação
rural por ela financiada. É devida a restituição dos valores gastos
pelos proprietários rurais com a construção de redes de distribuição
de energia elétrica em áreas rurais.
Conforme restou demonstrado pelos documentos juntados aos
autos o requerimento do autor refere-se à prestação de serviço em
ÁREA RURAL, portanto abrangido pelo plano nacional “LUZ PARA
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TODOS” de acordo com art. 3º do Decreto nº 4.873, assim, restou
configurado a responsabilidade da concessionária CERON quanto
à obrigação de incorporação dos bens (transformadores e rede),
responsabilidade na manutenção, bem como na eventual obrigação
de indenização material das despesas efetivamente comprovadas.
Outrossim, a Lei Federal n. 10.438/2002, o consumidor passou a
ter a faculdade de antecipar a ligação das redes de distribuição
de energia elétrica, participando financeiramente da obra,
mas garantindo-se a restituição dos valores ao final do prazo
equivalente ao que seria necessário à implantação exclusiva pela
concessionária. A propósito:
Art. 14. No estabelecimento das metas de universalização do uso
da energia elétrica, a ANEEL fixará, para cada concessionária e
permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica:
I – áreas, progressivamente crescentes, em torno das redes de
distribuição, no interior das quais a ligação ou aumento de carga de
consumidores deverá ser atendida sem ônus de qualquer espécie
para o solicitante; II – áreas, progressivamente decrescentes, no
interior das quais a ligação de novos consumidores poderá ser
diferida pela concessionária ou permissionária para horizontes
temporais preestabelecidos pela ANEEL, quando os solicitantes
do serviço serão então atendidos sem ônus de qualquer espécie.
§1º. Na regulamentação deste artigo, a ANEEL levará em conta,
dentre outros fatores, a taxa de atendimento da concessionária ou
permissionária, considerada no global e desagregada por Município,
a capacidade técnica e econômica necessárias ao atendimento
das metas de universalização, bem como, no aumento de carga
de que trata o inciso I do caput, o prazo mínimo de contrato de
fornecimento a ser celebrado entre consumidor e concessionária.
§2º. A ANEEL também estabelecerá procedimentos para que o
consumidor localizado nas áreas referidas no inciso II do caput
possa antecipar seu atendimento, financiando, em parte ou no
todo, as obras necessárias, devendo esse valor lhe ser restituído
pela concessionária ou permissionária após a carência de prazo
igual ao que seria necessário para obter sua ligação sem ônus. §3º.
O financiamento de que trata o §2o, quando realizado por órgãos
públicos, inclusive da administração indireta, para a expansão
de redes visando a universalização do serviço, serão igualmente
restituídos pela concessionária ou permissionária, devendo a
ANEEL disciplinar o prazo de carência quando a expansão da rede
incluir áreas com prazos de deferimento distintos.
No caso em tela, observo que restou incontroverso o fato da
requerida ter autorizado a parte autora a construir a rede de
eletrificação em seu imóvel rural, conforme projeto acostado aos
autos.
Também restou demonstrado que, custeada a rede de
distribuição de energia pela requerente, a requerida incorporou
ao seu patrimônio a referida rede de eletrificação, uma vez que
a demandada não comprovou de forma categórica acerca da não
incorporação da subestação, é o que prevê o art. 6º do código de
defesa do consumidor que, nas relações de consumo, coloca a
inversão do ônus da prova.
Ademais, não restou evidenciado pela ré a comprovação da
existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da
autora.
Outrossim, a incorporação da rede de distribuição de energia,
custeada por particular, sem qualquer contrapartida financeira,
é verdadeira afronta à legislação do consumidor, pois coloca a
empresa concessionária em nítida vantagem perante esse (art. 51,
IV, do CDC).
A propósito, são vários os julgados que determinam a restituição dos
valores desembolsados na implantação da rede de eletrificação,
inclusive com juros e atualizados monetariamente. Senão, vejamos:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
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de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral. (TJ/RO. N. 01003969720088220007, Rel. Des.
Marcos Alaor D. Grangeia, J. 19/10/2011)”. Destaquei.
“Recurso. Preparo. Complementação. Deserção. Ausência.
Legitimidade passiva. Concessionária de serviço público. Energia
elétrica. Rede rural. Instalação. Consumidor. Pagamento.
Ressarcimento devido. Sucumbência mínima. Sendo recolhido e
comprovado tempestivamente o complemento do preparo recursal,
inexiste deserção do apelo. A concessionária é parte legítima
para figurar no polo passivo de ação de cobrança que visa ao
ressarcimento de valores pagos pelo consumidor para instalação
de rede elétrica rural, cuja responsabilidade pela instalação é da
prestadora de serviço público, não havendo que se falar, neste caso,
em ilegitimidade passiva ou de direito à denunciação da lide à União.
Evidenciado que o consumidor arcou com os custos de instalação
de rede elétrica rural, de responsabilidade da concessionária
pública, é devida a restituição dos valores pagos, notadamente se
contempla os exatos termos do projeto autorizado pela prestadora
de serviço público. Decaindo o autor de parte mínima de seus
pedidos, responde a parte requerida pelas verbas de sucumbência.
(TJ/RO. 2ª Câmara Cível, N. 00040380220108220007, Rel. Des.
Marcos Alaor D. Grangeia, J. 17/10/2012).” Destaquei.
“APELAÇÃO
CÍVEL.
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL.
ANTECIPAÇÃO CUSTEADA PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE. I – A instalação de energia elétrica na zona rural
pode ser feita de forma antecipada pelo consumidor, a teor do
que dispõe a Lei n.º 10.483/02 e a Resolução ANEEL n.º 223/03,
estando garantida a restituição dos valores. II – Não existindo provas
acerca da data em que a restituição deveria ocorrer, não há falar
em prescrição. III – Comprovado nos autos que o autor aderiu ao
programa e efetuou o pagamento a restituição do valor é devida. (TJ/
MG. Apelação Cível 1.0071.11.000305-1/001, Relator(a): Des.(a)
Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2013,
publicação da súmula em 26/04/2013).” Destaquei.
Assim, diante do exposto, entendo que a requerente faz jus à
restituição do valor que desembolsou para instalação de rede de
energia elétrica em seu imóvel rural, com correção monetária, juros
de mora.
Os orçamentos apresentados pela parte requerente devem ser
considerados aptos a indicarem o montante a ser restituído, uma
vez que a ré, em sua manifestação, sequer apresentou planilha
com os valores que entende ser o correto, limitando-se, apenas,
em contestar o juntado na inicial.
Dispositivo.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, Julgo
procedente em parte o pedido formulado por JORGE LUIZ
MORSIGLIO em desfavor da Eletrobrás - Centrais elétricas de
Rondônia S.A- CERON, para determinar que a Requerida incorpore
em seu ativo imobiliário a subestação do Requerente, no prazo
de 30 (trinta dias), contados do transito em julgado da sentença,
bem como ao pagamento a título de ressarcimento pelas despesas
com a construção da referida rede particular de energia elétrica, a
importância de R$ 26.357,75 (vinte e seis mil trezentos e cinquenta
e sete reais e setenta e cinco centavos).
A correção monetária deverá incidir a partir da propositura da ação,
e os juros, no patamar de 1%, a partir da citação.
Seguindo o Enunciado 5º do 1º Fojur de Rondônia, transitada
em julgado esta decisão, ficará a demandada automaticamente
intimada para pagamento integral do quantum determinado (valor
da condenação acrescido dos consectários legais determinados),
em 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 523, §1º, do NCPC, sob
pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o montante total
líquido e certo.
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Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.
Intimem-se as partes.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
SIRVA-SE A PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
Artur Augusto Leite Junior
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000373-24.2018.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR RO0003765
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Trata-se de ação previdenciária, promovida por JOSE DA SILVA
em face do Instituo Nacional do Seguro Social.
Regularmente citado o Requerido contestou o pedido inicial,
afirmando que a parte requerente não preenche os requisitos
ensejadores para obtenção do benefício pleiteado (id n. 19231009).
Intimada a parte Requerente sustentou preencher os requisitos
legais e portanto faz jus ao benefício pleiteado (id n. 19961173).
Passo a sanar o Feito.
Em se tratando de ação previdenciária, em que a parte autora
sustenta ser segurada do INSS, a audiência de instrução e
julgamento é indispensável, uma vez que é durante a referida
solenidade que o Juízo poderá colher a prova testemunhal
necessária para o julgamento da lide.
Informo ainda que o eventual reconhecimento administrativo da
qualidade de segurada constitui apenas início de prova material
apto a comprovar a qualidade de segurada da parte requerente,
não obstando a realização da solenidade de instrução, uma vez
que a instância judicial é independente da administrativa.
No mais, o feito se encontra em ordem. As partes são legítimas
e estão bem representadas, inexistindo irregularidades a serem
sanadas.
Do ponto de vista das condições da ação, o pedido é juridicamente
possível, nada havendo para impedir a sua apreciação.
Portanto, presentes os pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, dou o feito por
saneado.
Outrossim, ante a necessidade de bem instruir a presente demanda,
DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de
setembro de 2018, às 9h30min.
Registro que as partes deverão apresentar respectivo rol de
testemunhas, no prazo comum de 10 (dez) dias, consoante art.
357, § 4º, do Código de Processo Civil, e inclusive proceder em
conformidade com o estabelecido no art. 357, § 5º e art. 455,
ambos do CPC, ou seja, cabe ao advogado da parte informar ou
intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.
O número de testemunhas arroladas não poderá ser superior a 10
(dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato – art.
357, § 6º do CPC.
Ressalto que a intimação só será feita pela via judicial quando:
a) restar comprovada que a tentativa de intimação prevista no art.
455, § 1º do CPC foi frustrada, devendo tal comprovação ocorrer
em tempo hábil para que o Juízo promova a intimação;
b) sua necessidade for devidamente demonstrada;
c) figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese
em que o juiz requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do
corpo em que servir;
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d) a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou
pela Defensoria Pública; ou
e) a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454 do CPC.
Intimem-se. Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: JOSE DA SILVA
Endereço: Linha 04, Km 05, S/N, Porto Murtinho, Zona Rural, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001205-91.2017.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ARIANA ALVES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ONEIR FERREIRA DE SOUZA RO0006475
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Trata-se de ação previdenciária, promovida por ARIANA ALVES DA
SILVA em face do INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Regularmente citado o Requerido apresentou posposta de acordo,
reconhecendo a incapacidade do requerente e sua qualidade de
segurado (id n. 16675508).
Intimado o Requerente alegou que a proposta de acordo
apresentada não corresponde com as necessidade atuais do
Requerente, solicitando o prosseguimento do feito(id n. 17516698).
Passo a sanar o Feito.
Em se tratando de ação previdenciária, em que a parte autora
sustenta ser segurada do INSS, a audiência de instrução e
julgamento é indispensável, uma vez que é durante a referida
solenidade que o Juízo poderá colher a prova testemunhal
necessária para o julgamento da lide e formar seu convencimento.
Informo ainda que o eventual reconhecimento administrativo da
qualidade de segurada constitui apenas início de prova material
apto a comprovar a qualidade de segurada da parte requerente,
não obstando a realização da solenidade de instrução, uma vez
que a instância judicial é independente da administrativa.
No mais, o feito se encontra em ordem. As partes são legítimas
e estão bem representadas, inexistindo irregularidades a serem
sanadas.
Do ponto de vista das condições da ação, o pedido é juridicamente
possível, nada havendo para impedir a sua apreciação.
Portanto, presentes os pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, dou o feito por
saneado.
Outrossim, ante a necessidade de bem instruir a presente demanda,
DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de
setembro de 2018, às10h30min.
Registro que as partes deverão apresentar respectivo rol de
testemunhas, no prazo comum de 10 (dez) dias, consoante art.
357, § 4º, do Código de Processo Civil, e inclusive proceder em
conformidade com o estabelecido no art. 357, § 5º e art. 455,
ambos do CPC, ou seja, cabe ao advogado da parte informar ou
intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.
O número de testemunhas arroladas não poderá ser superior a 10
(dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato – art.
357, § 6º do CPC.
Ressalto que a intimação só será feita pela via judicial quando:
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a) restar comprovada que a tentativa de intimação prevista no art.
455, § 1º do CPC foi frustrada, devendo tal comprovação ocorrer
em tempo hábil para que o Juízo promova a intimação;
b) sua necessidade for devidamente demonstrada;
c) figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese
em que o juiz requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do
corpo em que servir;
d) a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou
pela Defensoria Pública; ou
e) a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454 do CPC.
Intimem-se. Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: ARIANA ALVES DA SILVA
Endereço: RUA DAS COMUNICAÇÕES, 4002, CENTRO, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: AC Machadinho do Oeste, 3180, Av. Rio de janeiro,
Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-970
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº 7001183-96.2018.8.22.0023
AUTOR: NELSON EGGERT
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Decisão
Defiro os benefícios da justiça gratuita.
Consoante art. 300, caput, do Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015), “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”.
Analisando os autos, verifico que a parte autora pretende, a título
de tutela antecipada, a concessão de benefício assistencial de
prestação continuada, previsto no art. 203, inciso V, da Constituição
Federal.
O art. 20 da Lei nº. 8.742/93 (alterado pela Lei nº. 12.435, de
06/07/2011), estabelece quatro requisitos básicos para a concessão
desta espécie de benefício: 1) ser idoso ou pessoa com deficiência;
2) integra grupo familiar dentro da zona de miserabilidade; 3) não
receber outro benefício da seguridade social; e 4) ter nacionalidade
brasileira.
O § 2º do art. 20 da LOAS define a condição de pessoa deficiente
como sendo:
“aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade com as demais pessoas”
“impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam a pessoa
com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo
prazo mínimo de 2 (dois) anos”.
Portanto, do ponto de vista médico, para concessão do referido
benefício é necessário que reste configurada a incapacidade do
periciando deficiente para o trabalho e a vida independente, como
tal considerada não só aquela que impede as atividades mais
elementares da pessoa, mas também aquela que a impossibilita de
prover o próprio sustento.
Dessa forma, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, pois
entendo imprescindível a realização da perícia médica (NB
7033815264). Ressalto, contudo, que o indeferimento da liminar é
precário e pode ser revisto futuramente em razão da reversibilidade
do provimento.
Logo, diante da necessidade de bem instruir a presente demanda,
determino a realização da perícia médica e, para funcionar como
perito do juízo, nomeio o médico Jhonny Silva Rodrigues, CRM/
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RO 2054, fixando, desde já, honorários no importe de R$ 400,00
(quatrocentos reais), a serem pagos pela Justiça Federal, nos
termos do art. 3º, §1º da resolução nº 558, de 22/05/2007, do CJF,
após a conclusão definitiva da perícia.
Ressalto que os honorários periciais foram fixados em R$ 400,00
(quatrocentos reais), uma vez que a prova pericial é imprescindível
para o deslinde do feito, e o trabalho será realizado em comarca
que está localizada em região de difícil acesso, havendo número
reduzido de profissionais empenhados e credenciados que se
dispõem a se deslocar até São Francisco do Guaporé/RO para
realizarem o encargo.
Dessa forma, caso os honorários sejam fixados em quantia
inferior ao estabelecido por este juízo, não haverá interesse dos
profissionais em realizar o encargo que lhes é atribuído, o que
prejudicará o desenvolvimento do processo, violando, assim, o
princípio da duração razoável do processo.
Assim, ante a importância da perícia para o deslinde da causa,
bem como o zelo dos profissionais que atuam no Vale do Guaporé,
os quais realizam o encargo em tempo hábil, contribuindo para a
duração razoável do processo, a fixação dos honorários periciais na
quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é medida que se impõe.
Providencie-se contato telefônico com o perito, que deverá designar
data, horário e local para realização da perícia, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, a fim de que haja tempo hábil para
intimar as partes e seus patronos.
Com a vinda das informações pelo médico, intime-se o INSS para
indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos.
Encaminhem-se os quesitos formulados pelas partes ao perito,
para resposta.
O laudo deverá ser apresentado em Juízo, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data de realização da perícia.
Após a juntada do laudo médico, que reconheceu a (in)capacidade
da parte autora, cite-se o INSS para, querendo, apresentar
contestação no prazo de 30 (trinta) dias – art. 335, caput, c/c art.
183, ambos do CPC, devendo, na oportunidade, informar se há
possibilidade de acordo, indicando os seus termos.
Com a contestação, caso sejam apresentadas matérias preliminares
ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para,
querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias – artigos 350 e
351 do CPC.
O quesito do juízo a ser respondido pelo expert é o seguinte:
O requerente é portador de déficit cognitivo/deficiência mental?
Essa doença o enquadra como pessoa deficiente, nos termos do
que dispõe o art. 20, § 2º, incisos I e II da LOAS?
Outrossim, nomeio a assistente social Ivete Ferreira Gomes para
funcionar como perita deste juízo, a fim de realizar estudo social
para aferir a real situação socioeconômica da parte autora, no prazo
de 30 (trinta) dias, fixando, desde já, honorários no importe de R$
300,00 (trezentos) reais, a serem pagos pela Justiça Federal, nos
termos do art. 3º, §1º, a resolução n. 558, de 22/05/2007, do CJF,
após a conclusão definitiva da perícia.
Com a juntada do relatório, vistas às partes para se manifestarem,
no prazo de 10 (dez) dias.
Nada sendo requerido, os litigantes deverão ser intimados para
apresentarem suas alegações finais.
Após, retornem os autos conclusos para sentença.
Os quesitos deste juízo quanto ao estudo social são os seguintes:
Dados sobre o grupo familiar (pessoas que residem com a
autora): a) nome; b) filiação; c) CPF; d) data de nascimento; e)
estado civil; f) grau de instrução; g) relação de parentesco; h)
atividade profissional; i) renda mensal; origem da renda (pensão,
aposentadoria, benefício assistencial, autônomo, empregado com
CTPS, funcionário público, aluguéis, etc.);
A residência é própria?
Se a residência for alugada, qual o valor do aluguel?
Descrever a residência: a) alvenaria ou madeira, b) estado de
conservação; c) quantos módulos (quarto, sala, cozinha, etc.); d)
metragem total aproximada; e) se é beneficiada com rede de água
tratada e de energia;
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Indicar o estado dos móveis (novos ou antigos, conservados ou em
mau estado etc);
Indicar a existência de telefone (fixo ou celular) na residência;
Indicar se recebe doações, de quem e qual o valor;
Indicar despesas com remédios;
Informar sobre a existência de parentes que, embora não residam
no mesmo local, auxiliem o autor ou tenham condições de auxiliálo financeiramente ou através de doações, indicando o grau de
parentesco, profissão e renda;
Informações que julgar importantes para o processo, colhidas com
vizinhos e/ou comerciantes das proximidades, bem como outras
obtidas com a diligência.
Cite-se. Intimem-se. Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001031-82.2017.8.22.0023
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AC0004235
RÉU: ISRAEL CANDIDO DA SILVA
Advogado do(a) RÉU: EMERSON CARLOS DA SILVA - RO0001352
Despacho
Cuida-se de ação de alienação fiduciária. O A.R. com a notificação
não chegou porque o correio não entrega no endereço do requerido.
Diante disso, foi juntado o protesto.
Citado o requerido apresentou contestação aduzindo que procurou
o autor e pagou os atrasados.
Sentença de procedência (id n. 16452262).
Proposta de acordo (id n. 171221191 e 17747075).
Acordo rejeitado (id n. 18027160).
A sentença não foi impugnada pela via adequada, pelo que
transitou em julgado.
Determino a escrivania que certifique o trânsito em julgado da
sentença, a qual é válida para todos os efeitos.
Após, intime-se o Exequente para requerer o que de direito entender
no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento.
Decorrido o prazo tornem conclusos.
Intime-se.
Pratique o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, Vila
Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Nome: ISRAEL CANDIDO DA SILVA
Endereço: Linha 27 Km 02, 1, Zona Rural, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000849-62.2018.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA GUIOMAR FERNANDES DA SILVA
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Advogado do(a) AUTOR: NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR RO0003765
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Trata-se de ação previdenciária, promovida por MARIA GUIOMAR
FERNANDES DA SILVA em face do Instituo Nacional do Seguro
Social.
Regularmente citado o Requerido apresentou contestação,
ausente os requisitos ensejadores e autorizadores da concessão
do benefício pleiteado (id n. 19807682).
Intimada a parte Requerente alegou ser devido o benefício
requerido, bem como, que preenches os requisitos legais, fazendo
jus ao benefício (id n. 19995809).
Passo a sanar o Feito.
Em se tratando de ação previdenciária, em que a parte autora
sustenta ser segurada especial do INSS, a audiência de instrução
e julgamento é indispensável, uma vez que é durante a referida
solenidade que o Juízo poderá colher a prova testemunhal
necessária para o julgamento da lide.
Informo ainda que o eventual reconhecimento administrativo da
qualidade de segurada constitui apenas início de prova material
apto a comprovar a qualidade de segurada da parte requerente,
não obstando a realização da solenidade de instrução, uma vez
que a instância judicial é independente da administrativa.
No mais, o feito se encontra em ordem. As partes são legítimas
e estão bem representadas, inexistindo irregularidades a serem
sanadas.
Do ponto de vista das condições da ação, o pedido é juridicamente
possível, nada havendo para impedir a sua apreciação.
Portanto, presentes os pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, dou o feito por
saneado.
Outrossim, ante a necessidade de bem instruir a presente demanda,
DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de
setembro de 2018, às 9h00min.
Registro que as partes deverão apresentar respectivo rol de
testemunhas, no prazo comum de 10 (dez) dias, consoante art.
357, § 4º, do Código de Processo Civil, e inclusive proceder em
conformidade com o estabelecido no art. 357, § 5º e art. 455,
ambos do CPC, ou seja, cabe ao advogado da parte informar ou
intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.
O número de testemunhas arroladas não poderá ser superior a 10
(dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato – art.
357, § 6º do CPC.
Ressalto que a intimação só será feita pela via judicial quando:
a) restar comprovada que a tentativa de intimação prevista no art.
455, § 1º do CPC foi frustrada, devendo tal comprovação ocorrer
em tempo hábil para que o Juízo promova a intimação;
b) sua necessidade for devidamente demonstrada;
c) figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese
em que o juiz requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do
corpo em que servir;
d) a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou
pela Defensoria Pública; ou
e) a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454 do CPC.
Intimem-se. Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: MARIA GUIOMAR FERNANDES DA SILVA
Endereço: BR 429, Km 02, Distrito de Porto Murtinho, S/N, Zona
Rural, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-036
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001465-71.2017.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA APARECIDA DE JESUS
Advogado do(a) AUTOR: JOYCE BORBA DEFENDI - RO0004030
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Trata-se de ação previdenciária, promovida por MARIA
APARECIDA DE JESUS em face do INSTITUO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL.
Regularmente citado o Requerido contestou o pedido inicial,
alegando não restar preenchidos os requisitos legais para
concessão do benefício pleiteado (id n. 18308538).
Intimado a parte Requerente impugnou a contestação, afirmando
ser legítimo o benefício pleiteado e estar preenchido os requisitos
da lei (id n. 19126340).
Passo a sanar o Feito.
Em se tratando de ação previdenciária, em que a parte autora
sustenta ser segurada do INSS, a audiência de instrução e
julgamento é indispensável, uma vez que é durante a referida
solenidade que o Juízo poderá colher a prova testemunhal
necessária para o julgamento da lide e formar seu convencimento.
Informo ainda que o eventual reconhecimento administrativo da
qualidade de segurada constitui apenas início de prova material
apto a comprovar a qualidade de segurada da parte requerente,
não obstando a realização da solenidade de instrução, uma vez
que a instância judicial é independente da administrativa.
No mais, o feito se encontra em ordem. As partes são legítimas
e estão bem representadas, inexistindo irregularidades a serem
sanadas.
Do ponto de vista das condições da ação, o pedido é juridicamente
possível, nada havendo para impedir a sua apreciação.
Portanto, presentes os pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, dou o feito por
saneado.
Outrossim, ante a necessidade de bem instruir a presente demanda,
DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de
setembro de 2018, às 11h00min.
Registro que as partes deverão apresentar respectivo rol de
testemunhas, no prazo comum de 10 (dez) dias, consoante art.
357, § 4º, do Código de Processo Civil, e inclusive proceder em
conformidade com o estabelecido no art. 357, § 5º e art. 455,
ambos do CPC, ou seja, cabe ao advogado da parte informar ou
intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.
O número de testemunhas arroladas não poderá ser superior a 10
(dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato – art.
357, § 6º do CPC.
Ressalto que a intimação só será feita pela via judicial quando:
a) restar comprovada que a tentativa de intimação prevista no art.
455, § 1º do CPC foi frustrada, devendo tal comprovação ocorrer
em tempo hábil para que o Juízo promova a intimação;
b) sua necessidade for devidamente demonstrada;
c) figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese
em que o juiz requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do
corpo em que servir;
d) a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou
pela Defensoria Pública; ou
e) a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454 do CPC.
Intimem-se. Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
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Nome: MARIA APARECIDA DE JESUS
Endereço: Linha 04, sn, zona rural, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7002025-13.2017.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE DE ASSIS RODRIGUES SOARES
Advogados do(a) AUTOR: ANDREIA FERNANDA BARBOSA DE
MELLO - PR30373, JURACI MARQUES JUNIOR - RO0002056
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Trata-se de ação previdenciária, promovida por JOSE DE ASSIS
RODRIGUES SOARES em face do Instituo Nacional do Seguro
Social.
Regularmente citado o Requerido apresentou proposta de acordo
(id n. 18829581).
Intimada a parte Requerente recusou a proposta de acordo (id n.
19454419) e impugnou o laudo pericial, pugnando pela procedência
do pedido inicial (id n. 19454417).
Passo a sanar o Feito.
Em que pese a parte requerente não tenha concordo totalmente
com o laudo apresentado, não requereu qualquer diligência/
esclarecimento, apenas solicitando ao juízo que desconsidere a
conclusão do laudo.
O laudo pericial, foi elaborado por profissional da área de saúde,
nomeado pelo juízo, não há qualquer vício em sua elaboração,
assim homologo o laudo pericial de id n. 18470794.
Em se tratando de ação previdenciária, em que a parte autora
sustenta ser segurada do INSS, a audiência de instrução e
julgamento é indispensável, uma vez que é durante a referida
solenidade que o Juízo poderá colher a prova testemunhal
necessária para o julgamento da lide.
Informo ainda que o eventual reconhecimento administrativo da
qualidade de segurada constitui apenas início de prova material
apto a comprovar a qualidade de segurada da parte requerente,
não obstando a realização da solenidade de instrução, uma vez
que a instância judicial é independente da administrativa.
No mais, o feito se encontra em ordem. As partes são legítimas
e estão bem representadas, inexistindo irregularidades a serem
sanadas.
Do ponto de vista das condições da ação, o pedido é juridicamente
possível, nada havendo para impedir a sua apreciação.
Portanto, presentes os pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, dou o feito por
saneado.
Outrossim, ante a necessidade de bem instruir a presente demanda,
DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de
setembro de 2018, às 10h00min.
Registro que as partes deverão apresentar respectivo rol de
testemunhas, no prazo comum de 10 (dez) dias, consoante art.
357, § 4º, do Código de Processo Civil, e inclusive proceder em
conformidade com o estabelecido no art. 357, § 5º e art. 455,
ambos do CPC, ou seja, cabe ao advogado da parte informar ou
intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.
O número de testemunhas arroladas não poderá ser superior a 10
(dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato – art.
357, § 6º do CPC.
Ressalto que a intimação só será feita pela via judicial quando:
a) restar comprovada que a tentativa de intimação prevista no art.
455, § 1º do CPC foi frustrada, devendo tal comprovação ocorrer
em tempo hábil para que o Juízo promova a intimação;
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b) sua necessidade for devidamente demonstrada;
c) figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese
em que o juiz requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do
corpo em que servir;
d) a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou
pela Defensoria Pública; ou
e) a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454 do CPC.
Intimem-se. Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: JOSE DE ASSIS RODRIGUES SOARES
Endereço: LINHA 11 KM 05, S/N, ZONA RURAL, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Processo: 7001293-66.2016.8.22.0023
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: ERENEU ILDO KIST
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: CLEVERSON PLENTZ
Advogado(s) do reclamado: CLEVERSON PLENTZ
Advogado do(a) REQUERIDO: CLEVERSON PLENTZ RO0001481
ATO ORDINATÓRIO
Fica a Autora intimada, por via de seu advogado, do recurso
interposto e para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo
de 15 (quinze) dias.
São Francisco do Guaporé, 27 de Julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Processo: 7001983-98.2016.8.22.0022
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SANDRA DA SILVA SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR
- RO0006226
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, por via de seu(s) Advogado(s) no
prazo de 5 dias úteis, sobre a petição de ID.20106718.
São Francisco do Guaporé, 27 de Julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000657-32.2018.8.22.0023
Classe: PETIÇÃO (241)
REQUERENTE: MARCOS LUIZ STEMPKOWSKI
Advogado do(a) REQUERENTE: LEISE PROCHNOW MOURAO
- RO8445
REQUERIDO: MOISES FRANGIOTT e outros
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
Chamo o feito a ordem para complementar a decisão de id n.
19747294.
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A citação/intimação de que trata a decisão de id n. 19747294,
deverá ser estendida à pessoa jurídica FLÁVIO L.ALVES –
CONSTRUTORA EPP, cujo endereço se faz presente na inicial.
Pratique o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: MARCOS LUIZ STEMPKOWSKI
Endereço: LINHA 01 KM 13, 0, SITIO, ZONA RURAL, São Francisco
do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: MOISES FRANGIOTT
Endereço: ESTRADA DO CARNEIRO, 3286, MARIA ENEIDA,
Mauá - SP - CEP: 09330-550
Nome: ROSIANI CANHETE
Endereço: MARCOS DA LUZ, 219, CENTRO, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001189-06.2018.8.22.0023
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: ENIZETE GRIGORIO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) DEPRECANTE: TIAGO GOMES CANDIDO RO7858
DEPRECADO: DAVID SILVA FIRMINO
Advogado do(a) DEPRECADO:
Despacho
A presente carta precatória preenche aos requisitos mencionados
nos artigos 264 e 250 do CPC. Dessa forma, CUMPRA-SE,
praticando-se o necessário.
Após, cumprido o ato, devolva-se à origem com nossos
cumprimentos.
Ainda, consigno que, caso o Oficial de Justiça certifique que
a pessoa a ser citada/intimada tenha mudado de endereço e
indique o atual, fica, desde já, determinada, independente de nova
deliberação, a remessa da presente ao juízo da comarca que
se referir o novo endereço, dado o caráter itinerante das Cartas
Precatórias, devendo ser observada pela escrivania a comunicação
ao juízo deprecante quanto a essa remessa.
Desde já, fica também determinada a devolução da Carta Precatória
à origem, caso o Oficial de Justiça certifique que não foi possível
encontrar a pessoa em questão, não declinando o novo endereço.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos
parágrafos.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
Juiz de Direito
Nome: ENIZETE GRIGORIO DE OLIVEIRA
Endereço: Av 16 de Junho, 1846, Centro, São Miguel do Guaporé
- RO - CEP: 76932-000
Nome: DAVID SILVA FIRMINO
Endereço: CECILIA, 25, CRISTO REI, São Miguel do Guaporé RO - CEP: 76932-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001126-78.2018.8.22.0023
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: G. O. DA SILVA - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Cite-se em execução para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o
pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e 231
§3º do CPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos
à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução,
observando-se o disposto no artigo 827, §§ 1º e 2º do CPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do mandado
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do CPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de
imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Consigno que a penhora deverá recair sobre os bens indicados
pelo exequente, e, na falta destes, a penhora recairá sobre tantos
bens quantos bastem para a satisfação da execução.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas dos arts.
212 e §§ e art. 252 do CPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para decisão.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD e RENAJUD.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III e §1º do CPC.
Não promovendo a citação da parte executada, o feito será extinto,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do
CPC.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, Vila
Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Nome: G. O. DA SILVA - ME
Endereço: RUA RONDÔNIA, 3605, CIDADE BAIXA, São Francisco
do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: GUARACI OSMAR DA SILVA
Endereço: RUA AMAPÁ, 2561, CIDADE BAIXA, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001897-27.2016.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CLEUSA FERREIRA CANUTO
Advogados do(a) AUTOR: ADRIANA DONDE MENDES RO0004785, MARIANA DONDE MARTINS - RO0005406
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Chamo o feito a ordem.
Considerando o Ofício da Procuradoria Geral Federal, a qual
visando acelerar o trâmite processual recomendou a adoção da
execução invertida, este juízo entende ser mais célere a proposta
apresentada pela Procuradoria Geral, buscando trazer satisfação a
resolução da demanda em tempo hábil.
Verifico que a medida, é cabível em todos os processos envolvendo
a autarquia INSS em trâmite neste juízo, cujo cumprimento de
sentença ainda não foi admitido.
1. Inicialmente, cabe ressaltar que essa medida visa ao
adimplemento mais célere e eficaz das obrigações estabelecidas
nos julgados, beneficiando, de um lado, a parte autora com
a rápida tramitação processual; bem como, por outro lado,
propiciando economia para os cofres públicos, com a supressão
da condenação em honorários advocatícios tanto nos embargos do
devedor quanto nas execuções de pequeno valor não embargadas,
ante o cumprimento voluntário das decisões judiciais, tudo isso em
total consonância com os princípios processuais estabelecidos na
Constituição da República.
2. Assim, intime-se a parte requerida para, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias, informar o interesse em cumprir as obrigações
DE FAZER, caso haja, E DE PAGAR – trazendo, neste caso
(obrigação de pagar), a liquidação do valor devido, corrigido e
atualizado – de forma voluntária, nos termos da decisão transitada
em julgado, sob pena de eventual execução (com a consequente
fixação de novos honorários advocatícios, se se tratar de crédito de
pequeno valor).
3. Cumprida a determinação contida no item anterior, dê-se vista à
parte autora, que deverá, no prazo de 10 (dez) dias:
(a) informar se concorda com os cálculos apresentados;
(b) e, em caso positivo, (I) informar o nome do banco, o número
da agência e a conta bancária da parte e de seu advogado
para eventual depósito do valor diretamente em conta-corrente;
bem como (II) fornecer as cópias necessárias para instrução do
mandado de RPV.
4. Em seguida, caso haja a concordância pela parte ativa, expeçase o mandado de RPV.
5. Feito o pagamento, expeça-se alvará na forma da lei e intime-se a
parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar o referido documento,
bem como informar, no mesmo ato, se ainda tem algum interesse
no feito, sob pena de arquivamento. Sendo fornecida conta para
transferência, oficie o banco para tomar as medidas necessárias e
comprovar nos autos que as fez.
6. Nada sendo requerido, dê-se baixa do processo na distribuição
e promova-se a remessa dos autos ao arquivo.
Determino a escrivania que proceda com a exclusão do despacho
de id n. 19882559.
Intime-se.
Pratique o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
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Nome: CLEUSA FERREIRA CANUTO
Endereço: Lh 02 esquina com a Eixo, Zona rural, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: AV 16 DE JUNHO, S/N, ESQ. RUA NOROESTE,
CENTRO, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001987-98.2017.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VITORIA CRISTINA XAVIER TEIXEIRA
Advogados do(a) AUTOR: JOSE DO CARMO - RO0006526,
SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR - RO0001372
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
I – Relatório
Trata-se de ação previdenciária promovida por Vitória Cristina
Xavier Teixeira, em face do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS). Em síntese sustenta a parte requerente, com 21 (vinte
um ano) á e´poca da propositura da demanda, que lhe é devida
a pensão por morte cessada indevidamente pelo Requerido em
01/06/2017, haja vista, ser estudante de curso superior, pelo que o
benefício tende a ser estendido até que se complete o curso ou a
idade de 24 (vinte e quatro anos).
A decisão proferida ao id n. 15146972, indeferiu o pedido de
antecipação da tutela, ao passo que deferiu os benefícios da justiça
gratuita.
O processo foi angularizado através da citação do Requerido, que
contestou o feito (id n. 16958554), alegando em síntese que o
benefício pleiteado é concedido aos filhos dos de cujus, até que
eles completem a idade civil de 21 (vinte um) anos, cessando
automaticamente o benefício, não sendo por outro motivo incapaz
o beneficiário. Sustenta ainda ser ilegal a concessão do benefício
em razão do estudo ou até que se complete 24 (vinte e quatro)
anos.
Intimada, a parte requerente impugnou a contestação, reiterando
os argumentos explanados na inicial e requerendo o julgamento
antecipado da demanda (19029885).
Relatados. Decido.
II – Fundamentação
Do julgamento conforme o estado do processo.
Não há necessidade de produção de outras provas, motivo pelo
qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme preceitua o
art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.
Do mérito.
Inicialmente cumpre destacar a redação do artigo 74, da Lei
8.213/91, segundo a qual, “a pensão por morte será devida
ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer”, neste
sentido logrou êxito a Requerente em demonstrar que é legítima
beneficiária a perceber a pensão por morte, aliás, trata-se de ponto
incontroverso na demanda.
A principal questão processual, é se a Requerente faz jus em
manter o benefício, uma vez que completou 21 (vinte e um)
anos de idade, e se o fato de esta cursando ensino superior
lhe dá o direito a percepção até que se complete 24 (vinte e
quatro) anos.
Nos termos do artigo 77, §2º, inciso II, da Lei n. 8.213/91, cessará
o direito de perceber a pensão por morte “para o filho, a pessoa
a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar
vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência
intelectual ou mental ou deficiência grave”.
É lei é clara no sentido de que o benefício cessará automaticamente
quando o beneficiário completar 21 (vinte e um) anos de idade,
excetuando-se aqueles que apresentem excepcionalidades, dentre
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as quais deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, aqui
entendidas aquelas que inviabilizam o exercício de atividade
laboral.
Como bem se percebe, o testo legal, não traz nenhuma exceção
ao beneficiário que se encontra cursando ensino superior, ou
seja, ainda que esteja cursando ensino superior, cediço que o
benefício será cessado quando o beneficiário completar 21 (vinte
um) anos de idade.
Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme, ao afirmar que não cabe o reestabelecimento da pensão
por morte ao beneficiário não inválido ao completar 21 (vinte um)
anos.
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO
TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR
MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR.
OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO
MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL.
RECURSO PROVIDO. 1. Não se verifica negativa de prestação
jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão
supostamente omitida “de forma criteriosa e percuciente,
não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão
em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da
embargante” (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJe de 20/11/09). 2. A concessão de benefício
previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que
o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto.
Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual “A lei aplicável à
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente
na data do óbito do segurado”. 3. Caso em que o óbito dos
instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94
e 5/10/01, durante a vigência do inc. I do art. 16 da Lei 8.213/91,
o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes,
além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21
anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou
intelectual. 4. Não há falar em restabelecimento da pensão por
morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da
taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao
PODER JUDICIÁRIO legislar positivamente, usurpando função
do Poder Legislativo. Precedentes. 5. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo
Civil. (REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe
07/08/2013)
Não bastasse o informativo 525 do STJ, deixa claro que “O filho
maior de 21 anos, ainda que esteja cursando o ensino superior,
não tem direito à pensão por morte, ressalvadas as hipóteses de
invalidez ou deficiência mental ou intelectual previstas no art. 16,
I, da Lei 8.213/1991. STJ. 1ª Seção. REsp 1369832-SP, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, julgado em 12/6/2013 (recurso repetitivo)”
Como bem se observa a Lei 8.213/91, não trouxe previsão
expressa para manutenção do benefício da pensão por morte,
igualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
trouxe entendimento de que o rol previsto na referida legislação
é taxativo e interpretá-lo extensivamente, seria ferir o princípio
basilar da separação de poderes, haja vista, que estaria o
magistrado legislando.
Em que pese a parte Requerente tenha suscitado o princípio da
dignidade da pessoa humana, para embasar e fundamentar o
seu direito, entendo não ser o caso, uma vez que a dignidade da
pessoa humana, não pode ser invocada sempre que a lei deixar
de contemplar determinada gama de direito, o que não é o caso,
já que a Lei 8.213/91, prevê a concessão da pensão por morte, e
os critérios para sua concessão.
Não se pode, banalizar o referido princípio de acordo com a
conveniência e oportunidade, devendo o mesmo ser invocado
nos hard cases como ferramenta auxiliar de interpretação do
magistrado.
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O pedido em questão, não comporta fundamentação válida e
apta a legitimar o direito da Requerente, devendo ser julgado
improcedente.
III- Dispositivo
Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos arguidos na
inicial e por derradeiro resolvo o mérito nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno os requerentes ao pagamento de honorários de advogado,
os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, §2º, do CPC (Lei n. 13.105/2015), ficando, contudo, suspensa
sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 98,
§3º, do CPC.
Sem custas.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: VITORIA CRISTINA XAVIER TEIXEIRA
Endereço: Rua Rio Madeira, 3483, Cidade baixa, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001414-94.2016.8.22.0023
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE ROBERTO BERNARDO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ADRIANE PARRON TEIXEIRA RO7902
EXECUTADO: ELZINA PLANTIKOW
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCELO CANTARELLA DA
SILVA - RO0000558
Despacho
Defiro o pedido de id. n. 19128556 - Pág. 1.
Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para que a parte executada
efetue o levantamento de todos os débitos solidários ainda
existentes.
Para tanto, suspendo o processo por 30 (trinta) dias.
Decorrido o prazo, intime-se a parte executada para que, no prazo
de 05 (cinco) dias, informe qual o valor total das dívidas e o ativo
existente.
Após, intime-se o exequente para manifestação no prazo de 05
(cinco) dias.
Com o cumprimento das determinações, tornem conclusos.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: JOSE ROBERTO BERNARDO
Endereço: Rua Queiroz, 3140, nos fundos da Loja Moça Bonita,
Distrito de Nova Estrela, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Endereço: Rua Grajaú, 2950, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO CEP: 76974-000
Nome: ELZINA PLANTIKOW
Endereço: Linha 01, Km 14 (linha 95), Gleba Terra Firme, Setor
Cautarinho, Zona Rural, São Francisco do Guaporé - RO - CEP:
76935-000
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000144-64.2018.8.22.0023
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS
FERNANDES - RO0001048
EXECUTADO: ISAAC CASSIMIRO SANTANA e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE DO CARMO - RO0006526
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
À contadoria para atualização do débito.
Desde já esclareço que o valor a título de dano moral deve ser
corrigido e atualizado a partir da data do arbitramento (Súmula 362
do STJ) – 14/09/2016 – id. n. 15876388 - Pág. 2 e o valor a título
de dano material deve ser corrigido e atualizado a partir da data do
evento danoso (Súmula 54 do STJ) – 02/10/2006 – id. n. 15876412
- Pág. 1.
Consigno que a responsabilidade para o pagamento do débito é
solidária.
Com a juntada do cálculo, intimem-se as partes para manifestação
no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, tornem conclusos.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
Endereço: AVENIDA BRASIL, 4281, CENTRO, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: ISAAC CASSIMIRO SANTANA
Endereço: av. Tancredo Neves, s/n, centro, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: av. Tancredo Neves, s/n, centro, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: AUTO MECANICA BOA SORTE
Endereço: rua Senador Ronaldo Aragão, s/n, centro, São Francisco
do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001028-93.2018.8.22.0023
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: L. K. C.
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: M. M. C.
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
Trata-se de execução de alimentos promovida por L. K. C.,
representada por sua genitora, em face de M. M. C.
Intimado, o executado efetuou o pagamento do débito alimentar.
Vieram os autos conclusos.
RELATADOS. DECIDO.
Considerando que a obrigação foi satisfeita, a extinção do feito é
medida que se impõe.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, uma vez
que a obrigação vergastada foi satisfeita.
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Sem custas e honorários de advogado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: LAIRIANE KERSCHNER CAVALHEIRO
Endereço: Princesa Isabel, 2264, Cidade baixa, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: MIGUEL MORA CAVALHEIRO
Endereço: Tiradentes, 3921, centro, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001203-87.2018.8.22.0023
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: GUILHERME AUGUSTO IRGANG
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE MARIA DA SILVA - RO7857,
ELIANE DOS SANTOS - RO9572
EXECUTADO: R & I INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
LTDA - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher
as custas processuais em total observância ao disposto no art. 12,
inciso I da Lei n. 3.896/2016, o qual afirma que as custas judiciais
serão fixadas em 2% sobre o valor da causa.
Ressalto que, em se tratando de ação de execução de título
extrajudicial, não há se falar em recolhimento de 1%, após o
transcurso de 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação,
caso esta reste infrutífera, haja vista que, a audiência prévia de
conciliação só ocorrerá quando se tratar de procedimento comum,
o que não é o caso.
Transcorrido o prazo, determino que a escrivania certifique se houve
o recolhimento das custas processuais conforme determinado.
Em sendo constatado que não houve o recolhimento ou que este
foi feito de forma parcial, tornem conclusos.
Sendo certificado o devido pagamento das custas processuais,
desde já determino a citação da parte executada para que, no prazo
de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, contados a partir
da citação (art. 829 e 231 §3º do CPC), ou, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, opor embargos à execução, independentemente de
penhora, depósito ou caução, observando-se o disposto no artigo
827, §§ 1º e 2º do CPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do mandado
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do CPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de
imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Consigno que a penhora deverá recair sobre os bens indicados
pelo exequente, e, na falta destes, a penhora recairá sobre tantos
bens quantos bastem para a satisfação da execução.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas dos arts.
212 e §§ e art. 252 do CPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar.
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Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para decisão.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD e RENAJUD.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III e §1º do CPC.
Não promovendo a citação da parte executada, o feito será extinto,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
Juiz de Direito
Nome: GUILHERME AUGUSTO IRGANG
Endereço: AVENIDA SÃO PAULO, 1475, CRISTO REI, São Miguel
do Guaporé - RO - CEP: 76932-000
Nome: R & I INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP
Endereço: Rua Rondônia, 2515, MADEIRAS R & I, Setor Industrial,
São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001201-20.2018.8.22.0023
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ELZA LOPES DIAS BAZILIO
Advogados do(a) EXEQUENTE: THADEU FERNANDO BARBOSA
OLIVEIRA - RO0003245, MARCELO PERES BALESTRA RO0002650
EXECUTADO: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA
FISCAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE
RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
1. Inicialmente, cabe ressaltar que essa medida visa ao
adimplemento mais célere e eficaz das obrigações estabelecidas
nos julgados, beneficiando, de um lado, a parte autora com
a rápida tramitação processual; bem como, por outro lado,
propiciando economia para os cofres públicos, com a supressão
da condenação em honorários advocatícios tanto nos embargos do
devedor quanto nas execuções de pequeno valor não embargadas,
ante o cumprimento voluntário das decisões judiciais, tudo isso em
total consonância com os princípios processuais estabelecidos na
Constituição da República.
2. Assim, intime-se a parte requerida para, no prazo improrrogável
de 45 (quarenta e cinco) dias, informar o interesse em cumprir as
obrigações DE FAZER, caso haja, E DE PAGAR – trazendo, neste
caso (obrigação de pagar), a liquidação do valor devido, corrigido e
atualizado – de forma voluntária, nos termos da decisão transitada
em julgado, sob pena de eventual execução (com a consequente
fixação de novos honorários advocatícios, se se tratar de crédito de
pequeno valor).
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3. Cumprida a determinação contida no item anterior, dê-se vista à
parte autora, que deverá, no prazo de 10 (dez) dias:
(a) informar se concorda com os cálculos apresentados;
(b) e, em caso positivo, (I) informar o nome do banco, o número
da agência e a conta bancária da parte e de seu advogado
para eventual depósito do valor diretamente em conta-corrente;
bem como (II) fornecer as cópias necessárias para instrução do
mandado de RPV.
4. Em seguida, caso haja a concordância pela parte ativa, expeçase o mandado de RPV.
5. Feito o pagamento, expeça-se alvará na forma da lei e intimese a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar o referido
documento, bem como informar, no mesmo ato, se ainda tem
algum interesse no feito, sob pena de arquivamento.
6. Nada sendo requerido, dê-se baixa do processo na distribuição
e promova-se a remessa dos autos ao arquivo.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA.
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
Juiz de Direito
Nome: ELZA LOPES DIAS BAZILIO
Endereço: LINHA A-03, KM 09 , PORTO MURTINHO, ZONA
RURAL, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870, SALA 114 1 ANDAR,
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-082
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000965-68.2018.8.22.0023
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: J. P. D. A.
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: D. D. P. S. A.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Despacho
Considerando que a Defensoria Pública desta comarca postula em
favor da parte Requerente, bem como a ainda a certidão de Id n.
19328045, nomeio como advogada dativo para o ato a Dr.ª dativo
para o ato a Dr.ª Glenda Estela OAB/RO 7487, ficando responsável
em patrocinar a defesa da Requerida neste feito. Informo que a
nomeação dos advogados neste juízo, segue lista interna, não
sendo considerado a mera liberalidade ou vontade das partes, de
modo a atuar de forma imparcial.
Arbitro os honorários em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e
quatro reais), os quais deverão ser pagos pelo Estado de Rondônia.
Esclareço que o valor arbitrado, muito embora esteja aquém dos
valores previstos no Regimento de Honorários da OAB/RO, está
em consonância com a realidade local e, sobretudo, com a natureza
e complexidade da causa.
Intime-se a parte Requerida/ e o causídico, dando conhecimento
da presente nomeação. Desde já seja disponibilizado à causídica,
o número de telefone do executado constante na certidão de id.
19895910.
Por fim, intime-se a Requerida e a causídica para querendo,
no prazo legal, apresentar contestação, sob pena de serem
consideradas verdadeiras as alegações da inicial.
Após, retornem conclusos.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
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Nome: JOAB PAULINO DE ARAUJO
Endereço: Samuel Lourenço, 3439, centro, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: DENISE DE PAULA SANTANA ARAUJO
Endereço: Amapá, 2862, Cidade baixa, São Francisco do Guaporé
- RO - CEP: 76935-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001177-89.2018.8.22.0023
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
REQUERENTE: D. C. D. S. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE DO CARMO - RO0006526
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE DO CARMO - RO0006526
Despacho
Defiro a gratuidade da justiça.
Trata-se de ação de divórcio consensual, por meio do qual
os requerentes estão de acordo com a dissolução do vínculo
matrimonial, nos termos apresentados na exordial, sendo
desnecessária, portanto, a designação de audiência de conciliação.
Dê-se vistas ao Ministério Público.
Após, tornem os autos conclusos.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
Juiz de Direito
Nome: DALMIR CANDIDO DA SILVA
Endereço: Rua Valécio de Araújo, S/n, Bairro Cide Alta, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: NEUZELY APARECIDA RIBEIRO SOVETE
Endereço: Rua Valécio de Araújo, S/n, Cidade Alta, São Francisco
do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001193-43.2018.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE CARLOS FERREIRA LOPES
Advogado do(a) AUTOR: FABIANA MODESTO DE ARAUJO RO0003122
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Defiro os benefícios da justiça gratuita.
Considerando que a parte autora informou não ter interesse na
realização de audiência de conciliação, cite-se a parte requerida
nos termos legais, devendo apresentar contestação no prazo de 15
(quinze) dias (art. 335, caput, do CPC – Lei 13.105/2015).
Com a contestação, caso sejam apresentadas matérias preliminares
ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para,
querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias – artigos 350 e
351 do CPC (Lei 13.105/2015).
Após, tornem os autos conclusos.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/PRECATÓRIA
DE CITAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
Juiz de Direito
Nome: JOSE CARLOS FERREIRA LOPES
Endereço: Zona Rural do município de Seringueiras, S/N, BR 429,
KM 21, Seringueiras - RO - CEP: 76934-000
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000075-66.2017.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: NIVA GOMES DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: DELMIR BALEN - RO0003227
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
O Instituto Nacional do Seguro Social, impugnou o cumprimento
da obrigação de fazer consistente na implantação do benefício da
aposentadoria por invalidez de Niva Gomes de Souza, alegando
que em que pese a mesma afirma estar incapacitada, recolheu
regularmente contribuição previdenciária na condição de segurada
obrigatória, presumindo-se então perceber remuneração mensal
devido ao exercício de atividade laboral (id n. 19985756).
Instada a se manifestar, a parte Requerente/Exequente se
manifestou, afirmando que nunca laborou no período informado
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, e que o fato de recolher
a contribuição previdenciária, trata-se na verdade de um erro de
seu empregador, que deixou de tirá-la da folha de pagamento (id n.
18769568 e 18769610).
Decido.
Este juízo proferiu sentença (id n. 14382795), na qual, reconheceu
o pedido da autora, com base nas provas juntados no processo,
concedendo-lhe o benefício da aposentadoria por invalidez. É
importante destacar que quando apresentada a contestação
(id n. 14046296), juntada em 23/10/2017, o Executado já tinha
conhecimento da condição da Exequente, inclusive era possuidor
das informações aqui apresentadas, entretanto durante toda a
instrução processual, se limitou a dizer que a mesma não preenchia
os requisitos para perceber o benefício, deixando entretanto de
apresentar prova cabal de suas alegações.
Consoante declaração de id n. 18769610, a Exequente estava
afastada de suas atividades habituais, entretanto, por um lapso do
escritório de contabilidade, as guias de recolhimento previdenciário
continuaram a ser emitidas, não percebendo, entretanto a
exequente, qualquer remuneração, já que efetivamente não estava
exercendo atividade laboral.
Verifico ainda que a justificativa apresentada pela Exequente,
encontra amparo nas próprias provas juntadas durante a instrução,
já que o laudo pericial de id n. 12815807, deixa evidente que a
incapacidade da autora é total e permanente, advinda de problemas
degenerativos.
Assim, rechaço a impugnação apresentada pelo INSS.
Intime-se o INSS para que no prazo de 30 (trinta) dias, informe
o interesse em cumprir as obrigações de fazer, e de pagar –
trazendo, neste caso (obrigação de pagar), a liquidação do valor
devido, corrigido e atualizado – de forma voluntária, nos termos
da decisão transitada em julgado, sob pena de eventual execução
(com a consequente fixação de novos honorários advocatícios, se
se tratar de crédito de pequeno valor).
Cumprida a determinação anterior, dê-se vista à parte autora, que
deverá, no prazo de 10 (dez) dias:
(a) informar se concorda com os cálculos apresentados;
(b) e, em caso positivo, (I) informar o nome do banco, o número
da agência e a conta bancária da parte e de seu advogado
para eventual depósito do valor diretamente em conta-corrente;
bem como (II) fornecer as cópias necessárias para instrução do
mandado de RPV.
Em seguida, caso haja a concordância pela parte ativa, expeça-se
o mandado de RPV e arquive-se provisoriamente.
Feito o pagamento, expeça-se alvará na forma da lei e intime-se a
parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar o referido documento,
bem como informar, no mesmo ato, se ainda tem algum interesse
no feito, sob pena de arquivamento.
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Nada sendo requerido, dê-se baixa do processo na distribuição e
promova-se a remessa dos autos ao arquivo.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: NIVA GOMES DE SOUZA
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 3969, CIDADE ALTA, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: AV 16 DE JUNHO C/C AV NOROESTE S/N, 00,
CENTRO, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001094-10.2017.8.22.0023
Classe: INF JUV CIV - GUARDA (1420)
REQUERENTE: M. J. D. F. e outros (2)
Advogado do(a) REQUERENTE: OZANA SOTELLE DE SOUZA RO0006885
Advogado do(a) REQUERENTE: OZANA SOTELLE DE SOUZA RO0006885
Advogado do(a) REQUERENTE: OZANA SOTELLE DE SOUZA RO0006885
Despacho
Tendo em vista a justificativa constante em id. n. 19666370 - Pág.
1, expeça-se termo de guarda.
Em seguida, intime-se a parte interessada para retirar o referido
documento no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, arquivem-se com as baixas de estilo.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: MARIA JOSE DE FREITAS
Endereço: Rua Estrada Velha, - até 1211/1212, Primavera, JiParaná - RO - CEP: 76914-899
Nome: MARIA DA PENHA DE CARVALHO SA
Endereço: BR 377, s/n, Zona Rural, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000
Nome: GESSI CARDOSO DE SA
Endereço: BR 377, s/n, Zona Rural, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000250-26.2018.8.22.0023
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: EUZEBIO AVELINO BISCOLI
Advogado do(a) REQUERENTE: FABRICIA UCHAKI DA SILVA RO0003062
REQUERIDO: DONIZETTE VITOR EMILIO
Advogado do(a) REQUERIDO: HEITOR FERNANDES PINHEIRO
DA SILVA - RO7509
Despacho
Torno sem efeito o despacho de id n. 17708909 - Pág. 1 e mantenho
os autos suspensos até o deslinde do processo n. 700045725.2018.8.22.0023.
Intimem-se.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
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Nome: EUZEBIO AVELINO BISCOLI
Endereço: rua sao paulo, esquina com a rua sete de setembro,
cidade alta, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: DONIZETTE VITOR EMILIO
Endereço: ulisses guimaraes, cidade baixa, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001304-95.2016.8.22.0023
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: CIRLENE APARECIDA MARQUES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Decisão
A parte exequente pugnou pela suspensão da presente execução.
Pois bem.
Considerando o disposto no art. 921, inciso III e §1º suspendo –
pelo prazo máximo de 1 (um) ano a presente execução – período
durante o qual poderá a parte exequente diligenciar e encontrar
bens e ativos do devedor e que sejam passíveis de penhora.
Encontrados que sejam, a qualquer tempo, bens, serão
desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
Meramente indicados que sejam quaisquer possíveis bens à
penhora, o juízo deliberará acerca da pertinência ou não de
desarquivamento.
Decorrido o prazo de suspensão, fica desde já a parte autora, por
meio da DPE/RO, intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
se manifeste em termos de prosseguimento.
Caso a DPE/RO fique inerte, intime-se, pessoalmente, a parte
autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que
entender de direito.
Transcorrido o prazo, caso reste configurado abandono do
processo, o feito será extinto nos moldes do art. 485, inciso III, §
1º do CPC.
Não restando configurado abandono do processo e não havendo
bens passíveis de penhora, o processo deverá ser arquivado sem
baixa na distribuição, onde aguardará o transcurso do prazo da
prescrição intercorrente.
Intime-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Endereço: RD 377, s/n, Lh 02, 2° TRV, Km1,2,, Distrito de Porto
Murtinho, zona rural, São Francisco do Guaporé - RO - CEP:
76935-000
Nome: CIRLENE APARECIDA MARQUES
Endereço: nao sabido, lugar incerto, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000046-79.2018.8.22.0023
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: L. S.
Advogado do(a) REQUERENTE:
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REQUERIDO: A. D. L. S. S.
Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA SOTELLE DE SOUZA RO0006885
Despacho
Fica a parte requerida intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias,
se manifestar acerca dos documentos juntados pelo autor.
Após, tornem conclusos.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: LUIZ SAVERNINE
Endereço: Amapá, 2329, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé
- RO - CEP: 76935-000
Nome: ANA DE LOURDES SCALFONI SAVERNINE
Endereço: RO 377, kM 9,5, S/N., Porto Murtinho, Zona rural, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001204-72.2018.8.22.0023
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 3 FRONTEIRAS LTDA
- EPP
Advogado
do(a)
AUTOR:
JOAO
FELLIPE
CHERRI
OGRODOWCZYK - RO6819
RÉU: PEDRO CARDOSO - ME e outros (2)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Da análise da peça inicial e documentos acostados, verifico que a
parte requerente não recolheu as custas processuais.
Dessa forma, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15
(quinze) dias, recolher as custas processuais, calculadas conforme
o valor atribuído à causa (art. 12, I, Lei 3.896/2016), sob pena de
indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, sem
nova intimação.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
Juiz de Direito
Nome: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 3 FRONTEIRAS LTDA
- EPP
Endereço: BR 429, S/N, ZONA RURAL, São Francisco do Guaporé
- RO - CEP: 76935-000
Nome: PEDRO CARDOSO - ME
Endereço: Av. Tancredo Neves, 4598, Alto Alegre, Urupá - RO CEP: 76929-000
Nome: PEDRO CARDOSO
Endereço: Av. Tancredo Neves, 4598, Alto Alegre, Urupá - RO CEP: 76929-000
Nome: ADONIAS DE OLIVEIRA SILVA
Endereço: Av. Diomero Moraes Borba, s/n, em frente ao Hotel 3
Fazendas, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001210-79.2018.8.22.0023
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

874

EXEQUENTE: R & I INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: AURI JOSE BRAGA DE LIMA RO0006946, GIVANILDO DE PAULA COSTA - RO8157
EXECUTADO:
PROMISSORA
COMERCIO
E
REPRESENTACOES LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Cite-se em execução para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
231 §3º do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do mandado
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do NCPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de
imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Consigno que a penhora deverá recair sobre os bens indicados
pelo exequente, e, na falta destes, a penhora recairá sobre tantos
bens quantos bastem para a satisfação da execução.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas dos
arts. 212 e §§ e art. 252 do NCPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode
reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que
comprovado o depósito de 30% do valor da execução acrescidos
de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis)
parcelas mensais, acrescidas as subsequentes de correção
monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta
hipótese, o credor deverá ser intimado para se manifestar quanto
ao depósito e logo em seguida os autos virão conclusos para
decisão.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD e RENAJUD.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos
de prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
Juiz de Direito
Nome: R & I INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP
Endereço: Rua Rondonia, 2515, Setor Industrial, São Francisco
do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: PROMISSORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: Rua Urupa, 5991, São Cristóvão, Rolim de Moura - RO
- CEP: 76940-000
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000377-64.2018.8.22.0022
Classe: INF JUV INFRACIONAL - PROCESSO DE APURAÇÃO
DE ATO INFRACIONAL (1464)
AUTOR: M. P. D. E. D. R. -. P.
Advogado do(a) AUTOR:
ADOLESCENTE: J. C. F. D. S.
Advogado do(a) ADOLESCENTE:
Sentença
Trata-se de ação de procedimento para apuração de ato infracional
promovida pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, em face
do adolescente J.C.F.S, pela prática de ato infracional análogo ao
crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei. 11.343/2006 c.c artigo
103 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Recebida a representação, foi designada audiência de apresentação
para o dia 26 de julho de 2018, às 10h00min.
Em análise dos processos em trâmite nesta comarca, foi verificado
que os referidos autos, repete a ação em curso nos autos de n.
7000249-41.2018.8.22.0023.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Pois bem.
Como bem se observa, os presentes autos repete a ação em curso
perante este juízo, nos autos de n. 7000249-41.2018.8.22.0023,
apresentando as mesmas partes, objeto, causa de pedir, inclusive
com os mesmo documentos.
Observo inicialmente que a presenta ação foi proposta inicialmente
no na Comarca de São Miguel do Guaporé/RO, e declinado
competência para esta comarca, ao passo que, já havia sido
proposta ação neste juízo.
Versando as ações sobre o mesmo fato, e sendo-lhes comum as
partes, objeto e causa de pedir, resta evidenciado inequivocamente
a litispendência, do artigo 337, §§1º e 3º, do Código de Processo
Civil.
Art. 337.
(...)
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada.
(...)
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso
Ademais, os autos de n. 7000249-41.2018.8.22.0023, foi proposto
a mais tempo, tanto que encontra-se em fase final de instrução,
assim a extinção dos presentes é medida que se impõe.
Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código
de Processo Civil, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de
mérito, diante da litispendência configurada.
Sem custas nos termos do artigo 8º, inciso III, da Lei n. 3.896/2016.
Retire de pauta. Comunique as partes com urgência.
Trânsito em julgado nesta data, mediante a desistência do
requerente,
Intime-se.
Arquive-se com as baixas de estilo.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA - PJ
Endereço: , Porto Velho - RO - CEP: 76847-000 Endereço: Palácio
Presidente Vargas, Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Alto Paraíso
- RO - CEP: 76862-000 Endereço: não aceita, não aceita, Colorado
do Oeste - RO - CEP: 76993-000 Endereço: AC Campo Novo
de Rondônia, Avenida Ta, Centro, Campo Novo de Rondônia RO - CEP: 76887-970 Endereço: Av. dos Imigrantes, 3503, não
inform, Costa e Silva, Vista Alegre do Abunã (Porto Velho) - RO
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- CEP: 76846-000 Endereço: AVENIDA 25 DE AGOSTO, 4803,
CENTRO, Candeias do Jamari - RO - CEP: 76860-000 Endereço:
Av. Jorge Teixeira, s/n, centro, Primavera de Rondônia - RO - CEP:
76976-000 Endereço: Rua Tiradentes, Centro, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000 Endereço: Palácio Rio Madeira Avenida Farquar, 2986, Pedrinhas, Alvorada D’Oeste - RO - CEP:
76930-000 Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 3048, Promotoria,
Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000 Endereço:
Linha 605, nº 3663, Jardim dos Estados,, Jaru - RO - CEP: 76890000 Endereço: podendo ser localizado no Comando da Palocia
Militar, Jaru - RO - CEP: 76890-000 Endereço: Linha 599, km 20,
theobroma, Jaru - RO - CEP: 76890-000 Endereço: Linha 605, nº
3663, Jardim dos Estados,, Jaru - RO - CEP: 76890-000 Endereço:
Linha 599, km 20, theobroma, Jaru - RO - CEP: 76890-000
Endereço: podendo ser localizado no Comando da Palocia Militar,
Jaru - RO - CEP: 76890-000 Endereço: Rua Anisio Serrão,, 2504,
Não inform, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-728 Endereço:
rua Taguatinga, 1380, setor 03, Buritis - RO - CEP: 76880-000
Endereço: Av. Chianca com Demétrio Mella, Centro, Costa Marques
- RO - CEP: 76937-000 Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2700,
Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-000 Endereço:
Av. Luiz mziero, 4480, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980699 Endereço: Rua Luiz Maziero, 4480, Jardim América, Vilhena
- RO - CEP: 76980-699 Endereço: Av. João Pessoa, , Não inform,
Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 Endereço: Av.
São Paulo, Não consta, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000 Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 2293, CENTRO,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-001 Endereço: Av. das Nações, 2151,
Não consta, Centro, Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000 Endereço:
Rua Anisio Serrão, 2504, 2504, Não inform, Centro, Cacoal - RO CEP: 76963-728 Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves,
AO LADO DO, Setor 14, Nova Brasilândia D’Oeste - RO - CEP:
76958-000 Endereço: Av. Capitão Sílvio, 1410, s/n, Cristo rei, São
Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 Endereço: Av. Luiz
Maziero, 4480, Não consta, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76980-220 Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2700, Promotoria,
Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854 Endereço: ,
Cerejeiras - RO - CEP: 76997-000 Endereço: Av. Castelo Branco,
914, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000 Endereço: Rua
Anisio Serrão, 2504, Não inform, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960959 Endereço: Av 06 de Maio, 565, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-259 Endereço: NÃO INFORMADO, NÃO I, NÃO INFORM,
NÃO INFORMADO, Buritis - RO - CEP: 76880-000 Endereço: Rua
Belo Horizonte, 2296, Promotoria, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-001 Endereço: Av. Tancredo Neves, s/n, Centro, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76900-001 Endereço: Av 06 de Maio, 565, Urupá, JiParaná - RO - CEP: 76900-259 Endereço: Rua Seis de Maio, 555,
Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-259 Endereço: rua 06 de Maio,
555, Urupa, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-259 Endereço: Rua Luiz
Maziero , 4480, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Endereço: Avenida 06 de Maio, 565, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-259 Endereço: Rua Luiz Maziero , 4480, Jardim América,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: AV. Luiz Maziero, 4480,
Jardim Améroca, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: Av.
Tancredo Neves, 2293, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-001
Endereço: Av. Luiz Maziero, 4480, Jardim Primavera, Vilhena RO - CEP: 76980-220 Endereço: Av. Luiz Maziero, 4480, Jardim
América, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: Av. Maziero,
4480, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço:
Avenida Luiz Masiero, 4480, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76980-220 Endereço: Rua Luiz Maziero , 4480, Jardim América,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Endereço: Av. Mendonça Lima,
919, Centro, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 Endereço:
Avenida São Paulo, 3477, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP:
76963-597 Endereço: AV. CASTELO BRANCO, 914, 3451-2663,
PIONEIROS, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800-000 Endereço:
Av. João Pessoa, , Não inform, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 Endereço: Rua Anisio Serrão, 2504, Não inform, Centro,
Cacoal - RO - CEP: 76960-959 Endereço: NÃO INFORMADO, NÃO
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I, NÃO INFORM, NÃO INFORMADO, Buritis - RO - CEP: 76880000 Endereço: Rua Theobroma, 1457, PROMOTORIA, setor 02,
Buritis - RO - CEP: 76880-000 Endereço: Avenida Capitão Silvio,
Cristo Rei, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000 Endereço: Rua
2217, 6016, fone: 8449, Setor 13, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Endereço: Av. Principal, Centro, Buritis - RO - CEP: 76880-000
Endereço: Avenida Luiz Mazziero, 4480, Jardim América, Vilhena
- RO - CEP: 76980-220 Endereço: Av. Tancredo Neves, sn, Ao
lado do, Centro, Nova Brasilândia D’Oeste - RO - CEP: 76958000 Endereço: Av. João Pessoa, Centro, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000 Endereço: Av. Chianca, Ministério, Centro, Costa
Marques - RO - CEP: 76937-000 Endereço: AV.: SÃO PAULO,
3477, JARDIM CLODOALDO, Cacoal - RO - CEP: 76963-597
Endereço: Rua Anisio Serrão,, 2504, Não inform, Centro, Cacoal
- RO - CEP: 76963-728 Endereço: RUA VALE FORMOSO, 1951,
CENTRO, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 Endereço:
Rua Café Filho, 111, União, Ouro Preto do Oeste - RO - CEP:
76920-000 Endereço: Av. São Paulo,, 3477, JDIM CLODOALDO,
Cacoal - RO - CEP: 76963-597 Endereço: Av. São Paulo, , 3477,
Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-597 Endereço: Rua Anisio
Serrão,, 2504, Não inform, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-728
Endereço: RUA SEIS DE MAIO, 565, URUPÁ, Ji-Paraná - RO CEP: 76900-069 Endereço: Avenida Luiz Masiero, 4480, Jardim
América, Vilhena - RO - CEP: 76980-699 Endereço: Av. João
Pessoa, , Não inform, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940000 Endereço: Rua Anisio Serrão, 2504, Não inform, Centro, Cacoal
- RO - CEP: 76960-959 Endereço: , Cerejeiras - RO - CEP: 76997000 Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, AO LADO
DO, Setor 14, Nova Brasilândia D’Oeste - RO - CEP: 76958-000
Endereço: Av. Chianca, Ministério, Centro, Costa Marques - RO
- CEP: 76937-000 Endereço: Av. São Paulo, Não consta, Centro,
Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000 Endereço: Avenida
Dom Bosco, 1693, ., Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916000 Endereço: Avenida Tancredo Neves, n. 27, Promotoria, Setor
Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854 Endereço: Zona
Urbana, 2293, AV. Trancr, centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900001 Endereço: Ministério Público do Estado de Rondônia, Rua
Jamary, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-917
Nome: JULIO CEZAR FERREIRA DE SOUZA
Endereço: CENTRO DE MIGRANTINOPOLIS, MIGRANTINOPOLIS,
Novo Horizonte do Oeste - RO - CEP: 76956-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001194-28.2018.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LISETE DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ANA DA CRUZ - GO45702
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
LISETE DOS SANTOS, já qualificada nos autos em epígrafe,
ajuizou a presente ação previdenciária, cumulada com pedido
de tutela antecipada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, pugnando pela concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural, com pedido de antecipação de
tutela. Para tanto sustenta que preenche o requisito etário e laborou
no campo durante todo o período exigido para a concessão do
benefício ora pleiteado. Por fim, requereu o benefício da gratuidade
da justiça.
É o breve relatório. DECIDO.
Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece que “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”.
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Consoante a nova sistemática do Código de Processo Civil de
2015, a tutela provisória de urgência pode ter natureza antecipada
(art. 303 do CPC) ou cautelar (art. 305 do CPC).
No caso dos autos, a parte requerente formula pretensão consistente
em tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício de
aposentadoria por idade rural são:
a) qualidade de segurado da Previdência Social; b) preencher o
requisito etário – 60 (sessenta) e 55 (cinquenta e cinco) anos no
caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres;
c) comprovação do exercício de atividade rural no período de
carência exigido (que pode ser integral ou descontínuo), a teor do
disposto no art. 48, §§1º e 2º, da Lei n. 8.213/91.
No caso em tela, num exame perfunctório, entendo que a parte
autora não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito
invocado, muito menos o perigo de dano ao resultado útil do
processo.
Em que pese a parte requerente preencher o requisito etário,
não se pode emergir, de plano, a constatação de que faz jus à
concessão do benefício ora pleiteado.
Outrossim, pelo que se depreende da decisão do INSS que,
administrativamente, negou a concessão do benefício em tela
à autora, ela não logrou em demonstrar o efetivo exercício da
atividade rural.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. Ressalto, contudo,
que tal indeferimento é precário e pode ser revisto futuramente, em
razão da reversibilidade do provimento.
DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
Cite-se a requerida nos termos legais, devendo apresentar
contestação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 335, caput, cumulado
com art. 183, caput, ambos do CPC).
Com a contestação, caso sejam apresentadas matérias preliminares
ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para,
querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias – artigos 350 e
351 do CPC.
Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que em todas
as ações em trâmite neste juízo em desfavor do INSS os seus
representantes legais jamais se fazem presentes, bem como nunca
há acordo.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: LISETE DOS SANTOS
Endereço: ASSENTAMENTO GOGO DA ONÇA, ZONA RURAL,
LINHA 4-A, KM 08, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001002-32.2017.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ADRIANA VASCONCELOS PEREIRA
Advogados do(a) AUTOR: JOSE DO CARMO - RO0006526,
SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR - RO0001372
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
Despacho
Nos termos do art. 523 do CPC, fica o executado intimado para
pagar voluntariamente o débito no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, também em 10% (dez por cento) sobre o débito.
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A intimação se dará por meio do causídico.
Também, fica a parte executada desde já ciente de que, com o
transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art.
525 do CPC (independentemente de penhora ou nova intimação),
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de sentença.
Caso a parte executada seja intimada e não efetue o pagamento
do débito, desde já determino a intimação da parte exequente para
que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento do valor
estabelecido no art. 17 da Lei n. 3.896/2016, a fim de que seja
realizado o bloqueio de valores, conforme requerido na petição de
cumprimento de sentença.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: ADRIANA VASCONCELOS PEREIRA
Endereço: LINHA 25, KM 08, SUL, S/N, ZONA RURAL, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 3710, CENTRO, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000190-53.2018.8.22.0023
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ROGERIO DE ABREU MALAQUIAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS
FERNANDES - RO0001048
EXECUTADO: ADRIANO ALVES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Despacho
Fica a parte exequente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias,
se manifestar em termos de prosseguimento, sob pena de extinção
nos moldes do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: ROGERIO DE ABREU MALAQUIAS
Endereço: BR 429, S/N TR DIESEL, SAIDA COSTA MARQUES,
São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: ADRIANO ALVES
Endereço: Linha 02, lado sul, s/n, Porto Mutinho, zona rural, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº 7001165-75.2018.8.22.0023
AUTOR: GIVANILDO ANTONIO DE MELO
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Decisão
GIVANILDO ANTÔNIO DE MELO já devidamente qualificado nos
autos, ajuizou a presente ação de previdenciária, cumulada com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, pugnando pelo
reestabelecimento do benefício de auxílio-doença, com posterior
conversão em aposentadoria por invalidez. Para tanto, sustenta que
é segurado, e encontra-se acometido com doença incapacitante.
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Requereu a tutela antecipada de urgência, alegando estar
preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil e não possuir meios de subsistência senão o trabalho braçal.
É o breve relatório. DECIDO.
Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece que “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”.
Consoante a nova sistemática do Código de Processo Civil, a tutela
provisória de urgência pode ter natureza antecipada (art. 303 do
CPC) ou cautelar (art. 305 do CPC).
No caso dos autos, a parte requerente formula pretensão consistente
em tutela provisória de urgência de natureza antecipada, alegando
incapacidade laborativa, estando impedida de prover o seu sustento.
Afirma ser segurado da previdência, e que a demora no processo,
implica em deixar a requerente em estado de miserabilidade, posto
não possuir outros meio de renda, aliado ao fato de se tratar de
verba de caráter alimentar.
Como bem se observa do documento de id n. 19868308, a autarquia
requerida, já concedeu administrativamente o benefício pleiteado,
ou seja, reconheceu a doença incapacitante e a qualidade de
segurado do Requerente.
Compulsando os autos, verifico no indeferimento administrativo de
id n. 19868308, se deu por motivo de “parecer contrário da perícia
médica”.
Como bem se nota, o indeferimento se deu por parecer contrário
da perícia médica do Requerido, presumindo-se neste caso, a
ausência de doença incapacitante.
O diagnóstico do laudo médico de id n. 19868299, traz “apresenta
tetraparesia e diminuição da força nos 04 membros de forma
assimétrica”, e ainda, “encurtamento ósseo rádio e artrose pós
traumática”, o laudo apresenta data de 10/07/2018.
Os requisitos indispensáveis para a concessão dos benefícios de
aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença são:
a) qualidade de segurado da Previdência Social; b) carência de
12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no
art. 26, II, da Lei 8.213/91; c) comprovação de incapacidade para
o exercício de atividade que garanta a subsistência (art. 42, § 1º e
§ 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva,
para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do
auxílio-doença.
No caso em tela, num exame perfunctório, entendo que a
Requerente logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito
invocado, e o perigo de dano ao resultado útil do processo.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, determinando
a autarquia Requerida reestabeleça a imediata implantação
do benefício do auxílio-doença ( NB 6196303663) em favor do
Requerente.
INTIME-SE, a autarquia Requerida em caráter de urgência para que
proceda com a implantação do benefício imediatamente, devendo
comprovar ao juízo tal implantação, sob pena de incorrer em multa.
ADVIRTA a autarquia Requerida, que não há que se falar em
alta programada em razão da implantação do benefício devido a
concessão da tutela antecipada, sendo, que eventual cessação do
benefício depende de decisão ulterior deste juízo. Caso proceda
com a alta programada, incidirá em multa diária de R$ 300,00
(trezentos reais) até o limite de 60 (sessenta) dias.
DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
Diante da necessidade de bem instruir a presente demanda,
determino a realização da perícia médica e, para funcionar como
perito do juízo, nomeio o médico Jhonny Silva Rodrigues, CRM/
RO 2054, fixando, desde já, honorários no importe de R$ 400,00
(quatrocentos reais) a serem pagos pela Justiça Federal nos termos
do art. 28, parágrafo único, da resolução n. 305 de 07 de outubro
de 2014, após a conclusão definitiva da perícia.
Ressalto que os honorários periciais foram fixados em R$ 400,00
(quatrocentos reais), uma vez que a prova pericial é imprescindível
para o deslinde do feito, o trabalho será realizado em uma comarca
que está localizada em uma região de difícil acesso, e há um
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número reduzido de profissionais empenhados e credenciados
que se deslocam até São Francisco do Guaporé, para realizarem
o encargo
Caso os honorários sejam fixados em quantia inferior ao estabelecido
por este Juízo, não haverá interesse dos profissionais em realizar o
encargo que lhes é atribuído, o que prejudicará o desenvolvimento
do processo, violando, assim, o princípio da duração razoável
do processo. Por fim, esclareço que os valores fixados, em nada
violam a Resolução n. 305/2014, do Conselho da Justiça Federal,
uma vez que o juízo deve ponderar os critérios indicados com a
excepcionalidade do local, dificuldade de localização de médicos,
e o pequeno valor presente na referida resolução, que desde
2014 se mantém inalterada apesar da inflação. Por fim, há de se
observar a duração razoável do processo, o que torna necessária
o arbitramento de valores condizentes com o trabalho realizado,
garantindo o regular trâmite do feito.
Assim, ante a importância da perícia para o deslinde da causa, o
zelo dos profissionais que atuam na região do Vale do Guaporé, que
realizam o encargo em tempo hábil, contribuindo para a duração
razoável do processo, a fixação dos honorários periciais na quantia
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é medida que se impõe.
Providencie-se contato telefônico com o perito, que deverá designar
data, horário e local para realização da perícia, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, a fim de que haja tempo hábil para
intimar as partes e seus patronos.
Com a vinda das informações pelo médico, intime-se o INSS para
indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos.
Encaminhem-se os quesitos formulados pelas partes ao perito,
para resposta.
O laudo deverá ser apresentado em Juízo, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data de realização da perícia.
Após a juntada do laudo médico, que reconheceu a (in)capacidade
da parte autora, cite-se o INSS para, querendo, apresentar
contestação no prazo de 30 (trinta) dias – art. 335, caput, c/c art.
183, ambos do CPC -, devendo, na oportunidade, informar se há
possibilidade de acordo, indicando os seus termos.
Com a contestação, caso sejam apresentadas matérias preliminares
ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para,
querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias – artigos 350 e
351 do CPC.
Outrossim, seguem os quesitos do juízo a serem respondidos pelo
expert:
1. O periciando é portador de alguma enfermidade/patologia? Se
positivo, qual a natureza, gravidade, extensão e estágio evolutivo?
É possível determinar o início?
2. Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é:
temporária ou permanente? Total ou parcial?
3. Está lhe incapacitando: para a sua atividade habitual; para o
exercício de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência?
4. Em caso de incapacidade temporária, essa incapacidade é
suscetível de recuperação ou reabilitação? Sim ou não? Para o
exercício da atividade que exercia antes e/ou para o exercício
de qualquer outra atividade? Qual a data estimada para que o
periciando esteja curado da enfermidade?
5. Em sendo afirmativo o item anterior (04), há indicação de cuidados
médicos ou terapias? Qual sua natureza e provável duração?
Cite-se. Intimem-se. Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001411-08.2017.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: ELINEUSA SPLICIGO
Advogados do(a) AUTOR: JULIAN CUADAL SOARES - RO0002597,
MARIANA DONDE MARTINS - RO0005406, ADRIANA DONDE
MENDES - RO0004785
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Em contestação (id n. 18849496), solicitou o Requerido extinção
dos autos sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse
processual da parte requerente, que deixou de juntar aos autos
indeferimento administrativo do pedido de prorrogação.
A parte autora impugnou o laudo pericial sob o argumento de que
o perito nomeado por este Juízo não é especialista na patologia
por ela apresentada, bem como requereu o restabelecimento da
liminar anteriormente concedida por este Juízo.
Pois bem.
Quanto a alegação do Requerido de que a parte autoria deixou
de juntar ao autos indeferimento do pedido de prorrogação e
portanto, a ausência de interesse processual, é de se ponderar a
desnecessidade de juntar pedido administrativo em se tratando de
prorrogação de benefício.
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
consolidado de que a falta de Requerimento administrativo não
constitui óbice para o pleito judicial de benefício, sobretudo quando
já levado anteriormente ao conhecimento da administração o pleito
demandado na via judicial.
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. QUESTÃO APRECIADA EM
REPERCUSSÃO GERAL E SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSO
ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO
SUBMETIDO A JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC.
APLICAÇÃO DA FÓRMULA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO RE
N. 631.240/RG/MG. TEMA N. 350. 1. O Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE n. 631.240/MG, em sede de repercussão
geral, consolidou o entendimento segundo o qual o acesso à justiça
depende de prévio requerimento administrativo nas ações que visam
a concessão de benefício previdenciário. Asseverou também que,
nas hipóteses de pretensão de revisão de benefício anteriormente
concedido, o pedido poderá ser formulado diretamente em Juízo,
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada
ao conhecimento da Administração. 2. Nessa linha de pensamento,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.369.834/
PI, Ministro Benedito Gonçalves, sob o rito do art. 543-C do CPC,
alinhou-se ao que decidido pela Suprema Corte, estabelecendo
que, nos casos de ausência do prévio requerimento administrativo
e de contestação de mérito pela autarquia previdenciária, devem os
autos retornar à origem, observando-se o procedimento estipulado
no RE n. 631.240/MG. 3. Na hipótese, a ação foi ajuizada para fins
de revisão de aposentadoria por invalidez, buscando o recálculo da
renda mensal inicial do benefício previdenciário para inclusão, no
salário de contribuição, das diferenças remuneratórias reconhecidas
em sede de reclamação trabalhista transitada em julgado, matéria
de fato não levada previamente a conhecimento da autarquia
previdenciária. 4. Juízo de retratação exercido. Recurso especial
parcialmente provido para readequar o posicionamento adotado
nestes autos à orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo
Tribunal Federal, determinando-se o retorno dos autos à origem,
a fim de que seja aplicada a fórmula de transição prevista no RE
n. 631.240/MG (REsp 1139020 / RS; Superior Tribal de Justiça –
Sexta Turma; Relatoria: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR; Data
do julgamento 15/08/2017; data da publicação 24/08/2017) – Grifo
Não Original.
Ademais o TNU traz o entendimento de que “em se tratando
de restabelecimento de benefício cessado em virtude de alta
programada, desnecessário o prévio requerimento administrativo
de prorrogação do mesmo” (PEDILEF 00000182020104019340,
JUIZ FEDERAL RONALDO JOSÉ DA SILVA, TNU, DOU
23/03/2017 PÁG. 84/233).

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

Assim, AFASTO a preliminar de mérito de ausência de interesse
processual ante a falta do pedido administrativo de prorrogação do
benefício.
Quanto ao pedido da Requerente, verifico que o perito nomeado por
este Juízo desempenhou a contento a sua função, respondendo
com riqueza de detalhes os quesitos apresentados. No mais, o título
de especialista em determinada área da medicina não é requisito
para ser perito médico do Juízo. Assim, não há que se falar em
realização de nova perícia por médico especialista. A propósito:
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REQUISITOS
AUSENTES. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA
DE INCAPACIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO
POR DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA POSTERIORMENTE
REVOGADA. IRREPETIBILIDADE. 1. Os requisitos indispensáveis
para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/
aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a
carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses
previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para o
trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese
da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total)
para atividade laboral. 2. Comprovado, por perícia médica judicial,
que não há incapacidade da parte autora para o exercício de suas
atividades laborais habituais, seja trabalhador urbano ou rural,
não é possível o deferimento do benefício postulado na petição
inicial. 3. Consoante entendimento desta Egrégia Corte “Não há
nulidade da perícia judicial quando esta é de lavra de profissional
médico perito do juízo que respondeu aos quesitos apresentados,
mesmo não sendo especialista na área da doença alegada. O
título de especialista em determinada área da medicina não é
requisito para ser perito médico do juízo, inexistindo cerceamento
de defesa na hipótese”. Precedente deste Tribunal declinado no
voto. 4. Não obstante a revogação da antecipação de tutela, não se
pode exigir a devolução dos valores recebidos a título de benefício
previdenciário ou assistencial, visto que se cuidam de valores
destinados à subsistência do segurado ou assistido, ou de quem
afirma deter essa qualidade, pessoas geralmente hipossuficientes
e sem condições materiais de proceder à restituição, vivendo
no limite do necessário à sobrevivência com dignidade. 5. “1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o
benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em
decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de
indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2. Decisão
judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores
indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de
inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 734242 agR,
relator Ministro Roberto Barroso, 1ª T,DJe-175, pub. 08/09/2015).
6. Apelações desprovidas. (AC 0002069-92.2017.4.01.9199 / MT,
Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS
OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 22/03/2017).
Isto posto, homologo o laudo pericial constante em id. n. 17018432.
No mais o feito se encontra em ordem. As partes são legítimas
e estão bem representadas, inexistindo irregularidades a serem
sanadas.
Do ponto de vista das condições da ação, o pedido é juridicamente
possível, nada havendo para impedir a sua apreciação.
Portanto, presentes os pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, dou o feito por
saneado.
Outrossim, ante a necessidade de bem instruir a presente demanda,
DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de
setembro de 2018, às 08h30min.
Registro que as partes deverão apresentar respectivo rol de
testemunhas, no prazo comum de 15 (quinze) dias, consoante art.
357, §4º, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), e inclusive
proceder em conformidade com o estabelecido no art. 357, § 5º
e art. 455, ambos do CPC, ou seja, cabe ao advogado da parte
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informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora
e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do
juízo.
O número de testemunhas arroladas não poderá ser superior a 10
(dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato – art.
357, § 6º do CPC.
Ressalto que a intimação só será feita pela via judicial quando:
a) restar comprovada que a tentativa de intimação prevista no art.
455, § 1º do CPC foi frustrada, devendo tal comprovação ocorrer
em tempo hábil para que o Juízo promova a intimação;
b) sua necessidade for devidamente demonstrada;
c) figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese
em que o juiz requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do
corpo em que servir;
d) a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou
pela Defensoria Pública; ou
e) a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454 do CPC.
Intimem-se. Pratique-se o necessário.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: ELINEUSA SPLICIGO
Endereço: RD BR 429, KM 118, PT 76, ZONA RURAL, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: AC Machadinho do Oeste, 3180, Av. Rio de janeiro,
Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-970
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001186-51.2018.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VANESIA POLIANE FERREIRA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: MARIANA DONDE MARTINS RO0005406, JULIAN CUADAL SOARES - RO0002597, ADRIANA
DONDE MENDES - RO0004785
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
VANESIA POLIANE FERREIRA DA SILVA, já devidamente
qualificada nos autos, ajuizou a presente ação previdenciária,
cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em
face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
pugnando pelo restabelecimento do benefício de auxílio-doença,
com posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Para
tanto, sustenta que é segurada especial da Autarquia e que está
acometida de doença incapacitante.
É o breve relatório. DECIDO.
Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece que “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”.
Consoante a nova sistemática do Código de Processo Civil de
2015, a tutela provisória de urgência pode ter natureza antecipada
(art. 303 do CPC) ou cautelar (art. 305 do CPC).
No caso dos autos, a parte requerente formula pretensão consistente
em tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
Os requisitos indispensáveis para a concessão dos benefícios de
aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença são:
a) qualidade de segurado da Previdência Social;
b) carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses
previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91;
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c) comprovação de incapacidade para o exercício de atividade
que garanta a subsistência (art. 42, § 1º e § 2º, da Lei 8.213/91),
devendo essa incapacitação ser definitiva, para a aposentadoria
por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
No caso em tela, num exame perfunctório, entendo que a parte
autora não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito
invocado, muito menos o perigo de dano ao resultado útil do
processo.
Em que pese a conclusão dos laudos médicos acostados ao feito,
não se pode emergir, de plano, a constatação de que a postulante
esteja, atualmente, incapacitada para o labor.
De acordo com a comunicação da decisão acostada em id n.
19980211, o INSS não reconheceu o direito a prorrogação do
benefício, sob o argumento de que, após a realização da perícia
médica, não foi constatada a incapacidade para o labor habitual.
É certo que o exame realizado pela administração pública, no
estrito cumprimento da ordem jurídica, possui presunção relativa de
legitimidade o que, em decorrência, transfere o ônus da prova da
invalidade do ato para aquele que a alegar. Tal prova, contrariando
o ato, deve ser robusta, plena, não sendo possível invalidar o ato
administrativo com indícios de prova.
Dos autos, extraio as seguintes informações:
a) laudo médico, datado de 07/06/2018 (id. n. 19980028 - Pág. 1),
informando que a autora está em tratamento de MHD – CID AS.30,
com complicações do tipomono-neuropatia múltipla; e
b) informações de que o pedido de prorrogação do benefício foi
indeferido pelo INSS em razão da recuperação da capacidade
laborativa (id. n. 19980211).
Desta feita, tenho que não se mostra, suficientemente demonstrada
a probabilidade do direito alegado a ponto de justificar, neste
momento processual da ação ordinária (ajuizamento), a concessão
da medida acauteladora.
O afirmado na exordial e os documentos juntados com a referida
peça não são suficientes para comprovar, plenamente, equívoco
da perícia médica do INSS.
Destarte, os laudos acostados ao presente feito deverão ser
corroborados por perícia judicial, o que implica instrução do
feito, para que fique, efetivamente, demonstrada a incapacidade
requerida por lei para fins de discussão do benefício em testilha.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
Ação acidentária. Pretensão de restabelecimento de auxílio-doença.
Agravante que trouxe laudos de seus médicos particulares, que não
fazem prova inequívoca da incapacidade. Benefício cessado por
ato administrativo, o qual se presume legítimo e verdadeiro. Não
preenchimento dos requisitos do art. 300 do Novo CPC. Mantida a
decisão que indeferiu a tutela antecipada. Recurso não provido. (TJSP - AI: 21522789320168260000 SP 2152278-93.2016.8.26.0000,
Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 16/08/2016,
17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2016).
Grifos meus.
Outrossim, a presente ação só foi ajuizada após mais de 04
(quatro) meses da data de cessação do benefício, o que infirma o
argumento de que, caso não seja concedida a medida acautelatória,
neste momento processual, o processo não alcançará o resultado
esperado.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. Ressalto, contudo,
que tal indeferimento é precário e pode ser revisto futuramente, em
razão da reversibilidade do provimento.
DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
Diante da necessidade de bem instruir a presente demanda,
determino a realização da perícia médica e, para funcionar como
perito do juízo, nomeio o médico Jhonny Silva Rodrigues – CRM/
RO 2054, fixando, desde já, honorários no importe de R$ 400,00
(quatrocentos reais) a serem pagos pela Justiça Federal nos termos
do art. 28, parágrafo único, da resolução n. 305 de 07 de outubro
de 2014, após a conclusão definitiva da perícia.
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Ressalto que os honorários periciais foram fixados em R$ 400,00
(quatrocentos reais), uma vez que a prova pericial é imprescindível
para o deslinde do feito, o trabalho será realizado em uma comarca
que está localizada em uma região de difícil acesso, e há um
número reduzido de profissionais empenhados e credenciados
que se deslocam até São Francisco do Guaporé, para realizarem
o encargo.
Caso os honorários sejam fixados em quantia inferior ao
estabelecido por este Juízo, não haverá interesse dos profissionais
em realizar o encargo que lhes é atribuído, o que prejudicará o
desenvolvimento do processo, violando, assim, o princípio da
duração razoável do processo.
Por fim, esclareço que os valores fixados, em nada violam a
Resolução n. 305/2014, do Conselho da Justiça Federal, uma
vez que o juízo deve ponderar os critérios indicados com a
excepcionalidade do local, dificuldade de localização de médicos,
e o pequeno valor presente na referida resolução, que desde
2014 se mantém inalterada apesar da inflação. Por fim, há de se
observar a duração razoável do processo, o que torna necessária
o arbitramento de valores condizentes com o trabalho realizado,
garantindo o regular trâmite do feito.
Assim, ante a importância da perícia para o deslinde da causa, o
zelo dos profissionais que atuam na região do Vale do Guaporé, que
realizam o encargo em tempo hábil, contribuindo para a duração
razoável do processo, a fixação dos honorários periciais na quantia
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é medida que se impõe.
Providencie-se contato telefônico com o perito, que deverá designar
data, horário e local para realização da perícia, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, a fim de que haja tempo hábil para
intimar as partes e seus patronos.
Com a vinda das informações pelo médico, intime-se o INSS e
a parte autora para indicarem assistente técnico e apresentarem
quesitos. Na mesma oportunidade, caso seja possível, o INSS
deverá juntar aos autos cópia do processo administrativo (incluindo
eventuais perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas
informatizados relacionados às perícias médicas realizadas.
Encaminhem-se os quesitos formulados pelas partes ao perito,
para resposta.
O laudo deverá ser apresentado em Juízo, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data de realização da perícia.
Após a juntada do laudo médico, que reconheceu a (in)capacidade
da parte autora, cite-se o INSS para, querendo, apresentar
contestação no prazo de 30 (trinta) dias – art. 335, caput, c/c art.
183, ambos do CPC -, devendo, na oportunidade, informar se há
possibilidade de acordo, indicando os seus termos.
Com a contestação, caso sejam apresentadas matérias preliminares
ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para,
querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias – artigos 350 e
351 do CPC.
Seguem os quesitos a serem respondidos pelo expert em total
observância à recomendação conjunta n. 01/2015 do Conselho
Nacional de Justiça:
I – Dados gerais do processo
a) Número do processo
b) Vara
II – Dados gerais do(a) periciando(a)
a) Nome do(a) autor(a)
b) Estado Civil
c) Sexo
d) CPF
e) Data de Nascimento
f) Escolaridade
g) Formação técnico-profissional
III – Dados gerais da perícia
a) Data do Exame
b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM
c) Assistente Técnico do INSS/Nome, matrícula e CRM (caso tenha
acompanhado o exame)
d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha
acompanhado o exame)

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

IV – Histórico Laboral do(a) Periciado (a)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
f) Experiência laboral anterior
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
V – Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a
patologia
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacitante.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido?
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho?
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão trona o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique
a resposta descrevendo os elementos nos quais se baseou a
conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária?
Parcial ou Total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia?
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entra a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando
os elementos para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e eventual tratamento
necessário(s) para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data da cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Resposta apenas
em caso afirmativo.
Cite-se. Intimem-se. Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: VANESIA POLIANE FERREIRA DA SILVA
Endereço: BR 429, S/N, Km 93, ZONA RURAL, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 1024, - de 904/905 a 1075/1076,
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-038
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000505-52.2016.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FERNANDO KRAUSE
Advogados do(a) AUTOR: ADRIANA DONDE MENDES RO0004785, JULIAN CUADAL SOARES - RO0002597, MARIANA
DONDE MARTINS - RO0005406
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
Compulsando os autos, verifico que foi expedido:
1 – RPV no valor de R$ 1.656,53 (um mil seiscentos e cinquenta
e seis reais e cinquenta e três centavos) id n.17334362, referente
aos honorários sucumbenciais.
2 – RPV no valor de R$ 6.116,53 (seis mil cento e dezesseis reais
e cinquenta e três centavos) id n. 17334367, referente ao valor
principal executado.
O despacho de id n. 13725067,arbitrou para fase de cumprimento
de sentença honorários sucumbenciais de 10% incidente sob o
valor da causa, determinando entretanto, ao exequente para que
atualizasse o valor do débito, incluindo o valor dos honorários
sucumbenciais.
Verifico no caso em comento, que se operou a preclusão do direito:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou
de emendar o ato processual, independentemente de declaração
judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o
realizou por justa causa.
No caso dos autos, não há que se falar em justa causa para
realizar o atos, haja vista que consta ao id de n. 16675675, a parte
exequente apresentou o cálculo atualizado deixando de incluir
os honorários sucumbenciais, operando-se então, a preclusão
consumativa, já que, uma vez apresentado o cálculo e efetuado o
pagamento, não poderá a parte exequente apresentar novo cálculo
requerendo novo pagamento.
Isto posto, INDEFIRO a expedição de nova RPV, dos valores
sucumbenciais da fase de execução.
Quanto ao alvará da quantia depositada ao id n. 18860316, verifico
que já foi expedido ao id n. 19352757, perdendo pois a razão o
pedido.
Intime-se.
Pratique o necessário.
Não havendo questões processuais, arquive-se com as baixas de
estilo.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: FERNANDO KRAUSE
Endereço: Linha 27 Km 06, ZONA RURAL, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Endereço: AVENIDA BRASIL, 3374, REDONDO, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000551-07.2017.8.22.0023
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BONIN PNEUS & ACESSORIOS LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: KATIA CARLOS RIBEIRO RO0002402
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EXECUTADO: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO: HEITOR FERNANDES PINHEIRO
DA SILVA - RO7509
Decisão
Vistas às partes para se manifestar quanto ao documento de id n.
19570873, no prazo de 05 (cinco) dias, após tornem conclusos.
Pratique o necessário
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: BONIN PNEUS & ACESSORIOS LTDA - EPP
Endereço: Avenida Castelo Branco, 15820, - de 15526 a 16632 lado par, Incra, Cacoal - RO - CEP: 76965-894
Nome: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Costa Silva, 1446, Bairro centro industrial, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001200-35.2018.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANTONIO LUIZ BATISTON
Advogado do(a) AUTOR: GLENDA ESTELA SILVA DE ARAUJO
- RO7487
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
ANTONIO LUIZ BATISTON já devidamente qualificado nos autos,
ajuizou a presente ação previdenciária, cumulada com pedido
de antecipação dos efeitos da tutela em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, pugnando pelo
estabelecimento do benefício de auxílio-doença, com posterior
conversão em aposentadoria por invalidez. Para tanto, sustenta
que é segurado obrigatório da Autarquia e está acometido de
doença incapacitante.
É o breve relatório. DECIDO.
Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece que “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”.
Consoante a nova sistemática do Código de Processo Civil de
2015, a tutela provisória de urgência pode ter natureza antecipada
(art. 303 do CPC) ou cautelar (art. 305 do CPC).
No caso dos autos, a parte requerente formula pretensão consistente
em tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
Os requisitos indispensáveis para a concessão dos benefícios de
aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença são:
a) qualidade de segurado da Previdência Social;
b) carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses
previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91;
c) comprovação de incapacidade para o exercício de atividade
que garanta a subsistência (art. 42, § 1º e § 2º, da Lei 8.213/91),
devendo essa incapacitação ser definitiva, para a aposentadoria
por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.
No caso em tela, num exame perfunctório, entendo que a parte
autora não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito
invocado, muito menos o perigo de dano ao resultado útil do
processo.
Em que pese a conclusão dos laudos médicos acostados ao feito,
não se pode emergir, de plano, a constatação de que a postulante
esteja, atualmente, incapacitada para o labor.
De acordo com a comunicação da decisão acostada em id n.
20031652, o INSS não reconheceu o direito à concessão do
benefício, sob o argumento de que, após a realização da perícia
médica, não foi constatada a incapacidade para o labor habitual.
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É certo que o exame realizado pela administração pública, no
estrito cumprimento da ordem jurídica, possui presunção relativa de
legitimidade o que, em decorrência, transfere o ônus da prova da
invalidade do ato para aquele que a alegar. Tal prova, contrariando
o ato, deve ser robusta, plena, não sendo possível invalidar o ato
administrativo com indícios de prova.
Dos autos, extraio as seguintes informações:
a) laudo médico, datado de 11/04/2017, (id. n. 20031706 - Pág. 5)
informando que o autor é portador de sequela de fratura de perna
esquerda com discrepância de membros inferiores. Sente dor
ao realizar esforços físicos e deve ser mantido afastado de seus
trabalhos habituais por tempo indeterminado; e
b) informações de que o pedido de concessão do benefício foi
indeferido pelo INSS em razão de inexistência de incapacidade
laborativa (id. n. 20031652 - Pág. 2).
Desta feita, tenho que não se mostra, suficientemente demonstrada
a probabilidade do direito alegado a ponto de justificar, neste
momento processual da ação ordinária (ajuizamento), a concessão
da medida acauteladora.
O afirmado na exordial e os documentos juntados com a referida
peça não são suficientes para comprovar, plenamente, equívoco
da perícia médica do INSS.
Destarte, os laudos acostados ao presente feito deverão ser
corroborados por perícia judicial, o que implica instrução do
feito, para que fique, efetivamente, demonstrada a incapacidade
requerida por lei para fins de discussão do benefício em testilha.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
Ação acidentária. Pretensão de restabelecimento de auxílio-doença.
Agravante que trouxe laudos de seus médicos particulares, que não
fazem prova inequívoca da incapacidade. Benefício cessado por
ato administrativo, o qual se presume legítimo e verdadeiro. Não
preenchimento dos requisitos do art. 300 do Novo CPC. Mantida a
decisão que indeferiu a tutela antecipada. Recurso não provido. (TJSP - AI: 21522789320168260000 SP 2152278-93.2016.8.26.0000,
Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 16/08/2016,
17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2016).
Grifos meus.
Outrossim, a presente ação só foi ajuizada após mais de 04
(quatro) meses da data de cessação do benefício, o que infirma o
argumento de que, caso não seja concedida a medida acautelatória,
neste momento processual, o processo não alcançará o resultado
esperado.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. Ressalto, contudo,
que tal indeferimento é precário e pode ser revisto futuramente, em
razão da reversibilidade do provimento.
DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
Diante da necessidade de bem instruir a presente demanda,
determino a realização da perícia médica e, para funcionar como
perito do juízo, nomeio o médico Jhonny Silva Rodrigues – CRM/
RO 2054, fixando, desde já, honorários no importe de R$ 400,00
(quatrocentos reais) a serem pagos pela Justiça Federal nos termos
do art. 28, parágrafo único, da resolução n. 305 de 07 de outubro
de 2014, após a conclusão definitiva da perícia.
Ressalto que os honorários periciais foram fixados em R$ 400,00
(quatrocentos reais), uma vez que a prova pericial é imprescindível
para o deslinde do feito, o trabalho será realizado em uma comarca
que está localizada em uma região de difícil acesso, e há um
número reduzido de profissionais empenhados e credenciados
que se deslocam até São Francisco do Guaporé, para realizarem
o encargo.
Caso os honorários sejam fixados em quantia inferior ao
estabelecido por este Juízo, não haverá interesse dos profissionais
em realizar o encargo que lhes é atribuído, o que prejudicará o
desenvolvimento do processo, violando, assim, o princípio da
duração razoável do processo.
Por fim, esclareço que os valores fixados, em nada violam a
Resolução n. 305/2014, do Conselho da Justiça Federal, uma
vez que o juízo deve ponderar os critérios indicados com a
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excepcionalidade do local, dificuldade de localização de médicos,
e o pequeno valor presente na referida resolução, que desde
2014 se mantém inalterada apesar da inflação. Por fim, há de se
observar a duração razoável do processo, o que torna necessária
o arbitramento de valores condizentes com o trabalho realizado,
garantindo o regular trâmite do feito.
Assim, ante a importância da perícia para o deslinde da causa, o
zelo dos profissionais que atuam na região do Vale do Guaporé, que
realizam o encargo em tempo hábil, contribuindo para a duração
razoável do processo, a fixação dos honorários periciais na quantia
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é medida que se impõe.
Providencie-se contato telefônico com o perito, que deverá designar
data, horário e local para realização da perícia, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, a fim de que haja tempo hábil para
intimar as partes e seus patronos.
Com a vinda das informações pelo médico, intime-se o INSS e
a parte autora para indicarem assistente técnico e apresentarem
quesitos. Na mesma oportunidade, caso seja possível, o INSS
deverá juntar aos autos cópia do processo administrativo (incluindo
eventuais perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas
informatizados relacionados às perícias médicas realizadas.
Encaminhem-se os quesitos formulados pelas partes ao perito,
para resposta.
O laudo deverá ser apresentado em Juízo, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data de realização da perícia.
Após a juntada do laudo médico, que reconheceu a (in)capacidade
da parte autora, cite-se o INSS para, querendo, apresentar
contestação no prazo de 30 (trinta) dias – art. 335, caput, c/c art.
183, ambos do CPC -, devendo, na oportunidade, informar se há
possibilidade de acordo, indicando os seus termos.
Com a contestação, caso sejam apresentadas matérias preliminares
ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para,
querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias – artigos 350 e
351 do CPC.
Seguem os quesitos a serem respondidos pelo expert em total
observância à recomendação conjunta n. 01/2015 do Conselho
Nacional de Justiça:
I – Dados gerais do processo
a) Número do processo
b) Vara
II – Dados gerais do(a) periciando(a)
a) Nome do(a) autor(a)
b) Estado Civil
c) Sexo
d) CPF
e) Data de Nascimento
f) Escolaridade
g) Formação técnico-profissional
III – Dados gerais da perícia
a) Data do Exame
b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM
c) Assistente Técnico do INSS/Nome, matrícula e CRM (caso tenha
acompanhado o exame)
d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha
acompanhado o exame)
IV – Histórico Laboral do(a) Periciado (a)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
f) Experiência laboral anterior
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
V – Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a
patologia
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacitante.
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d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido?
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho?
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão trona o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique
a resposta descrevendo os elementos nos quais se baseou a
conclusão.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária?
Parcial ou Total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia?
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entra a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando
os elementos para esta conclusão.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e eventual tratamento
necessário(s) para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data da cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Resposta apenas
em caso afirmativo.
Cite-se. Intimem-se. Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: ANTONIO LUIZ BATISTON
Endereço: LINHA, 21, KM 03,, S/N, ZONA RURAL, São Francisco
do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, - até 764/765, Centro, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76900-020 Endereço: Rua Presidente Vargas, - até
764/765, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-020 Endereço: Rua
Presidente Vargas, - até 764/765, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-020
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000330-87.2018.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LAURA ALVES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR RO0003765
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Advogado do(a) RÉU:
Despacho
O feito se encontra em ordem. As partes são legítimas e estão bem
representadas, inexistindo irregularidades a serem sanadas.
Do ponto de vista das condições da ação, o pedido é juridicamente
possível, nada havendo para impedir a sua apreciação.
Portanto, presentes os pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, dou o feito por
saneado.
Outrossim, ante a necessidade de bem instruir a presente demanda,
DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de
setembro de 2018, às 10H00MIN.
Registro que as partes deverão apresentar respectivo rol de
testemunhas, no prazo comum de 10 (dez) dias, consoante art.
357, §4º, do Código de Processo Civil, e inclusive proceder em
conformidade com o estabelecido no art. 357, § 5º e art. 455,
ambos do CPC, ou seja, cabe ao advogado da parte informar ou
intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.
O número de testemunhas arroladas não poderá ser superior a 10
(dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato – art.
357, § 6º do CPC.
Ressalto que a intimação só será feita pela via judicial quando:
a) restar comprovada que a tentativa de intimação prevista no art.
455, § 1º do CPC foi frustrada, devendo tal comprovação ocorrer
em tempo hábil para que o Juízo promova a intimação;
b) sua necessidade for devidamente demonstrada;
c) figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese
em que o juiz requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do
corpo em que servir;
d) a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou
pela Defensoria Pública; ou
e) a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454 do CPC.
Intimem-se. Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: LAURA ALVES DE OLIVEIRA
Endereço: Linha 26, KM 10, Zona Rural, São Francisco do Guaporé
- RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000990-52.2016.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SUELI FERREIRA MARTINS FRITZ
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO CANTARELLA DA SILVA RO0000558
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Despacho
Defiro o pedido formulado pela parte autora.
Suspendo o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias.
Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para manifestação
no prazo de 05 (cinco) dias.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
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Nome: SUELI FERREIRA MARTINS FRITZ
Endereço: LINHA DOS GOIANOS, KM. 2,5, SITIO OLHO D’ AGUA,
ZONA RURAL, São Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000585-79.2017.8.22.0023
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
RÉU: LEANDRO DAVI KNAPP - ME e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Sentença
Chamo o feito a ordem e revogo o despacho/decisão proferido ao
id n. 19738906.
Trata-se de ação monitória, promovida por BANCO BRADESCO
S.A, em face de LEANDRO DAVI KNAPP.
Citado, o autor efetuou o depósito de 30% (trinta por cento) e
parcelou o débito remanescente em 06 (seis) parcelas, sendo os
depósitos certificados ao id n. 18440103.
A certidão de id n. 18440103, demonstra que houve um pagamento
total de R$ 39.653,77 (trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e
três reais e setenta e sete centavos).
As transferências efetivas, diz respeito aos ofícios de ids n.
14979688, 15494809 e 16104611, os quais somam R$ 39.653,77
(trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e
sete centavos).
É o necessário decido.
Verifico nos autos que a parte Exequente aceitou o parcelamento do
débito nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil, tanto
que, requereu o levantamento dos valores depositados, os quais
foram efetivados pela Caixa Econômica federal, em atendimento
aos ofícios acostados aos ids n. 14979688, 15494809 e 16104611.
Os valores depositados somam R$ 39.653,77 (trinta e nove mil
seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos).
Os valores levantados somam R$ 39.653,77 (trinta e nove mil
seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos).
Resta claro, que inexistem valores remanescentes.
Eventuais honorários, já foram adimplidos e transferidos para o
Exequente.
Assim, a obrigação vergastada encontra-se satisfeita, por
conseguinte extinguo o processo nos termos do artigo 924, inciso
II, do Código de Processo Civil.
Isento de custas (art. 8, inciso I Lei n. 3.896/2016)
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado arquive-se com as baixas pertinentes.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, Vila
Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Nome: LEANDRO DAVI KNAPP - ME
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2716, CENTRO, São Francisco
do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: LEANDRO DAVI KNAPP
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2716, CENTRO, São Francisco
do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001206-42.2018.8.22.0023
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AC0004235
RÉU: JOSE ALISSON ANDRADE DE JESUS
Advogado do(a) RÉU:
Decisão/MANDADO
(Liminar de Busca e Apreensão)
BR 377, Linha 04B, KM 1,5, 100, zona rural desta cidade e comarca
de São Francisco do Guaporé/RO.
O requerente anexou o contrato de alienação fiduciária, bem como
demonstrou a mora do devedor, por meio do envio de notificação
extrajudicial expedida por Cartório de Títulos e Documentos (art.
2º, § 2º, Decreto-lei 911/69).
Assim, satisfeitos os requisitos legais, defiro liminarmente, a busca
e apreensão do bem mencionado na exordial.
Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o
bem, com a pessoa por ele indicada, mediante o compromisso.
No mesmo mandado deve o devedor ser citado e intimado para:
no prazo de 5 dias, contados da execução da liminar, pagar a
integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo
credor, circunstância em que o bem deverá lhe ser restituído livre
do ônus (§2º, do art. 3º, do Dec. Lei n. 911/69 com a redação dada
pelo art. 56, § 1º da Lei 10.931/04);
apresentar resposta no prazo de 15 dias, contados da execução da
liminar (§3º, do Dec. Lei n. 911/69 com a redação dada pelo art. 56,
§ 3º da Lei 10.931/04).
Caso não pague e nem apresente resposta, poderá ser proferida
sentença onde se consolidarão a propriedade e a posse plena e
exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§1º, do art. 3º,
do Dec. Lei n. 911/69 com a redação dada pelo art. 56, § 1º da Lei
10.931/04).
Cientifiquem-se eventuais avalistas.
Faculto ao Oficial de Justiça o disposto no artigo 212, § 2º, do CPC
(Lei 13.105/2015).
SERVE A PRESENTE COMO PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E/
OU INTIMAÇÃO, BEM COMO DE MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
Juiz de Direito
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., CIDADE DE DEUS, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Nome: JOSE ALISSON ANDRADE DE JESUS
Endereço: Br 377 Linha 04B Km 1,5, 100, Zona Rural, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001185-66.2018.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANTONIO BATISTA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: MARIANA DONDE MARTINS RO0005406, JULIAN CUADAL SOARES - RO0002597, ADRIANA
DONDE MENDES - RO0004785
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
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Decisão
ANTÔNIO BATISTA DA SILVA ajuizou a presente ação em
desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade
na qualidade de trabalhador rural, postulando, em sede de tutela
provisória de urgência, a antecipação da concessão do benefício.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Pois bem. O atual Código de Processo Civil estabelece que “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”.
Consoante a nova sistemática do Código de Processo Civil de
2015, a tutela provisória de urgência pode ter natureza antecipada
(art. 303 do CPC) ou cautelar (art. 305 do CPC).
No caso dos autos, a parte requerente formula pretensão consistente
em tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
Analisando os argumentos aduzidos na inicial, bem como as
provas que instruem o pedido, verifico não estarem presentes
todos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência
de natureza antecipada.
Primeiro, porque não evidencio a probabilidade do direito invocado
pela parte autora.
Pelo que se depreende da decisão do INSS, a qual nega o benefício
da aposentadoria por idade à parte autora (id. 19978582), este não
logrou em demonstrar o exercício da atividade rural pelo período
de carência imediatamente anterior ao requerimento, ou seja, nos
termos do art. 25, II da Lei 8213/91, deveria ter comprovado 180
meses, o que não o fez, de maneira que o motivo do indeferimento
se deu em razão da falta de comprovação da atividade rural em
números de meses idênticos à carência do benefício.
Nesse sentido, sabe-se que decorre dos atos dos servidores
públicos a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
Essa premissa vem sob a égide de vários aspectos, sendo que os
mais importantes derivam do fato de os atos, ao serem editados,
obedecerem a formalidades e procedimentos específicos, tendo
em vista a sujeição da Administração Pública ao princípio da
legalidade estrita.
Ademais, quando se leva em conta o princípio da presunção de
legitimidade dos atos administrativos, considera-se que tais ações
são legítimas e legalmente corretas, até prova em contrário.
Assim, via de regra, a obrigação de provar que a Administração
Pública agiu com ilegalidade ou abuso de poder incumbe a quem a
alegar, ônus do qual, ao menos em princípio, a parte autora não se
desincumbiu. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDA.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A antecipação dos
efeitos da tutela somente pode ser concedida quando atendidos
os requisitos estabelecidos na legislação processual civil, dentre
os quais se destacam a verossimilhança das alegações da parte
autora e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Na
hipótese, não se convenceu o Juízo a quo da verossimilhança do
direito alegado por entender que, com base na documentação
apresentada, não há elementos de convicção suficientes para a
concessão do provimento antecipatório, ressaltando que apenas
com a instrução processual será possível verificar a veracidade
ou não dos fatos narrados na exordial. 3. Como a apreciação da
questão depende de dilação probatória, há de se prestigiar, neste
ínterim, o princípio da presunção de legalidade e legitimidade dos
atos administrativos. [...] 5. Agravo de instrumento desprovido,
mantendo-se a decisão agravada.(TRF-2. AG 201002010049011/
RJ, Rel. Des. Federal LILIANE RORIZ, segunda turma especializada,
e-DJF2R em 04/10/2010, pag. 99). Destaquei.
Nesses termos, verifico que não se encontram presentes os
elementos necessários para a concessão da tutela de urgência de
natureza antecipada, considerando a análise perfunctória que fora
realizada dos fatos e dos documentos contidos nos autos até o
presente momento.
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Ante o exposto, por ora, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza antecipada postulada
pelo requerente.
Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98
do CPC.
Cite-se o requerido nos termos legais, devendo apresentar
contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, caput, do CPC
– Lei 13.105/2015).
Com a contestação, caso sejam apresentadas matérias preliminares
ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para,
querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias – artigos 350 e
351 do Novo CPC (Lei 13.105/2015).
Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que em todas
as ações em trâmite neste juízo em desfavor do INSS os seus
representantes legais jamais se fazem presentes, bem como nunca
há acordo.
SERVE O PRESENTE DE OFÍCIO/CARTA/MANDADO/
PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
Juiz de Direito
Nome: ANTONIO BATISTA DA SILVA
Endereço: LINHA 06 KM 3,5, ZONA RURAL, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870 1 andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000277-77.2016.8.22.0023
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: NUTRIZON ALIMENTOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, EDDYE KERLEY
CANHIM - RO0006511
EXECUTADO: E D N DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Sentença
Trata-se de Execução de título extrajudicial, promovida por
NUTRIZON ALIMENTOS LTDA, em face de E D N DE SOUZA
COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME, objetivando a satisfação do
crédito executado no valor de R$ 2.063,22 (dois mil e sessenta e
três reais e vinte e dois centavos).
A Ação foi proposta em 07/03/2016.
As partes transigiram (id n. 4472177).
Descumprido o acordo, solicitou a Exequente o prosseguimento
da ação, para tanto apresentou valor corrigido na ordem de R$
3.701,89 (três mil setecentos e um reais e oitenta e nove centavos)
– id n. 5511041.
Foi efetivada a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da
empresa executada a fim de garantir o cumprimento da obrigação.
Intimada, quedou-se inerte a parte Exequente (id n. 16776659)
Novamente intimada sob pena de extinção a impulsionar o feito,
deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id n.
19685129).
Relatados.
Decido.
Como bem se observa, o processo está em trâmite neste juízo a
mais de 02 (dois) anos. Verifico que as partes transigiram, e houve
quebra do acordo, dando prosseguimento a execução forçada,
inclusive com penhora nos autos (id n. 15025515).
Este juízo tomou todas as providências para obter a solução da
lide, entretanto, a parte exequente, manteve inerte e deixou de
impulsionar o feito. Verifico que a parte autora abandonou a causa
desde maio, quando foi realizada a penhora de 30% do faturamento
da empresa executada, desde então não se manifestou nos autos.
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Verifico que está presente a hipótese de extinção processual
disposta no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, qual
seja “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.
Lado outro é certo que este juízo adotou o procedimento adequado,
tanto que ao id n. 19685129, intimou pessoalmente a parte
exequente, obedecendo a formalidade do §1º, do artigo 485 do
Código de Processo Civil.
Frise-se que intimação pessoal da parte se deu, se deu em 11 de
julho de 2018 e até então não houve nenhuma manifestação (id n.
19685028).
Isto posto EXTINGUO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de
Processo Civil.
Proceda a escrivania com a baixa na constrição de id n. 15025515.
Condeno o Exequente ao pagamento das custas processuais nos
termos do artigo 12, inciso III, da Lei n. 3.896/2016.
Condeno ao pagamento de honorários no valor de 10% (dez por
cento) incidente sob o valor atualizado na causa, nos termos
do artigo 85, §2º, combinado com artigo 485, §2º do Código de
Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: NUTRIZON ALIMENTOS LTDA
Endereço: Linha 25, lote 03, Gleba 16, fundos, s/n, Zona Rural,
Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Nome: E D N DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - ME
Endereço: Av. Brasil, 3917, Cidade Baixa, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000005-15.2018.8.22.0023
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: RONILDO FLORINDO DA COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GLENDA ESTELA SILVA DE
ARAUJO - RO7487
EXECUTADO: VANDERLEI GRANDO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Sentença
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida
por RONILDO FLORINDO DA COSTA em face de VANDERLEI
GRANADO.
Ante o pagamento do débito, a parte exequente pugnou pela
extinção do feito (id n. 19338472).
Vieram os autos conclusos.
RELATADOS. DECIDO.
De início, considerando que a obrigação foi satisfeita, a extinção do
feito é medida que se impõe.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, uma vez que a
obrigação vergastada foi satisfeita.
Sem honorários, uma vez que o comprovante de pagamento
acostado ao id n. 19338479, já veio incluído os 10% de honorários
advocatícios.
Condeno o executado no pagamento das custas processuais,
conforme estabelecem os artigos 12, inciso III e 14, ambos da Lei n.
3.896/2016. Intime-o para proceder com o pagamento das custas,
no prazo de 05 (cinco) dias, não sendo realizado encaminhe a
quem de direito para proceder com inscrição em dívida ativa.
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Antecipo o trânsito em julgado nesta data, nos moldes do art. 1.000
do CPC.
Desde já, procedo com a liberação de qualquer restrição, penhora
ou constrição realizadas no presente feito. Juntando neste momento
comprovante de baixa de restrição junto ao RENAJUD.
Proceda a escrivania com o necessário para dar baixa em eventuais
atos de constrição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se e arquivem-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Nome: RONILDO FLORINDO DA COSTA
Endereço: n° 3911, rua presidente costa e silva, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: VANDERLEI GRANDO
Endereço: av. tranquedo neves, centro, São Francisco do Guaporé
- RO - CEP: 76935-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001181-29.2018.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VANDERLEI FERREIRA DE LIMA
Advogados do(a) AUTOR: MATHEUS DUQUES DA SILVA RO0006318, FABIANA CRISTINA CIZMOSKI - RO0006404
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Decisão
VANDERLEI FERREIRA DE LIMA ajuizou a presente ação
previdenciária, cumulada com antecipação de tutela jurisdicional,
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
– INSS, pugnando lhe seja restabelecido o benefício de auxíliodoença, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.
Para tanto, sustenta que é segurado da previdência social, e que
está impossibilitado de trabalhar, em razão de graves problemas
de saúde. Informa que já percebeu o benefício de auxílio-doença,
NB 1520293892, o qual foi injustamente cessado na data de
05/07/2018.
É o breve relatório. DECIDO.
Pois bem. O atual Código de Processo Civil estabelece que “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”.
Consoante a nova sistemática do Código de Processo Civil de
2015, a tutela provisória de urgência pode ter natureza antecipada
(art. 303 do CPC) ou cautelar (art. 305 do CPC).
No caso dos autos, a parte requerente formula pretensão consistente
em tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
Os requisitos indispensáveis para a concessão dos benefícios de
aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença são: a) qualidade
de segurado da Previdência Social; b) carência de 12 (doze)
contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II,
da Lei 8.213/91; c) comprovação de incapacidade para o exercício
de atividade que garanta a subsistência (art. 42, § 1º e § 2º, da
Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva, para
a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxíliodoença.
No caso em tela, num exame perfunctório, entendo que a parte
autora logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito
invocado, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo.
Primeiro, no que se refere à probabilidade do direito invocado
(qualidade de segurado especial), o indício de prova material está
notadamente caracterizado pelo documento de id. 19915761,
o qual demonstra que o INSS concedeu o benefício de auxíliodoença ao autor (NB 1520293892), cujo pagamento foi cessado na
data de 05/07/2018.
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Outrossim, o recente laudo médico acostado em id sob n. 19915921
datado de 23/05/2018, informa que o “[…] Paciente está inapto ao
trabalho braçal no exame ortopédico em estudo para tratamento
cirúrgico de rizotomia.”, de forma que restou configurado o perigo
de dano.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, determinando ao
INSS que RESTABELEÇA o auxílio-doença (NB 1520293892) em
favor do requerente VANDERLEI FERREIRA DE LIMA.
Intime-se o INSS para dar IMEDIATO cumprimento à presente
decisão.
Outrossim, diante da necessidade de bem instruir a presente
demanda, determino realização da perícia médica e, para funcionar
como perito do juízo, nomeio o médico Jhonny Silva Rodrigues,
CRM/RO 2054, fixando, desde já, honorários no importe de R$
400,00, a serem pagos pela Justiça Federal nos termos do art. 3º,
§1º da resolução nº 558, de 22/05/2007 do CJF, após a conclusão
definitiva da perícia.
Ressalto que os honorários periciais foram fixados em R$ 400,00
(quatrocentos reais), uma vez que a prova pericial é imprescindível
para o deslinde do feito, e o trabalho será realizado em comarca
que está localizada em região de difícil acesso, havendo número
reduzido de profissionais empenhados e credenciados que se
dispõem a se deslocar até São Francisco do Guaporé/RO para
realizarem o encargo.
Dessa forma, caso os honorários sejam fixados em quantia
inferior ao estabelecido por este juízo, não haverá interesse dos
profissionais em realizar o encargo que lhes é atribuído, o que
prejudicará o desenvolvimento do processo, violando, assim, o
princípio da duração razoável do processo.
Assim, ante a importância da perícia para o deslinde da causa,
bem como o zelo dos profissionais que atuam no Vale do Guaporé,
os quais realizam o encargo em tempo hábil, contribuindo para a
duração razoável do processo, a fixação dos honorários periciais
na quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é medida que se
impõe.
Providencie-se contato telefônico com o perito, que deverá designar
data, horário e local para realização da perícia, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, a fim de que haja tempo hábil para
intimar as partes e seus patronos.
Com a vinda das informações pelo médico, intime-se o INSS para
indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos.
Encaminhem-se os quesitos formulados pelas partes ao perito,
para resposta.
O laudo deverá ser apresentado em Juízo, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data de realização da perícia.
Após a juntada do laudo médico, que reconheceu a (in)capacidade
da parte autora, cite-se o INSS para, querendo, apresentar
contestação no prazo de 30 (trinta) dias – art. 335, caput, c/c art.
183, ambos do CPC, devendo, na oportunidade, informar se há
possibilidade de acordo, indicando os seus termos.
Com a contestação, caso sejam apresentadas matérias preliminares
ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para,
querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias – artigos 350 e
351 do CPC.
Fica o INSS advertido de que não há se falar em alta programada
em razão da implantação do benefício a concessão da tutela
antecipada, sendo que, eventual cessação do benefício depende de
decisão ulterior deste juízo. Caso proceda com a alta programada,
incidirá em multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite
de 60 (sessenta) dias.
Seguem os quesitos a serem respondidos pelo expert em total
observância à recomendação conjunta n. 01/2015 do Conselho
Nacional de Justiça:
I. Dados gerais do processo:
a) número do processo;
b) vara.
II. Dados gerais do(a) periciando(a):
a) Nome do(a) autor(a);
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b) Estado civil;
c) Sexo;
d) CPF;
e) Data de nascimento;
f) Escolaridade;
g) Formação técnico-profissional.
III. Dados gerais da perícia:
a) Data do exame;
b) Perito médico judicial/nome e CRM;
c) Assistente técnico do INSS/Nome, matrícula e CRM (caso tenha
acompanhado o exame);
d) Assistente técnico do autor/nome e CRM (caso tenha
acompanhado o exame).
IV. Histórico laboral do(a) periciado(a):
a) Profissão declarada;
b) Tempo de profissão;
c) Atividade declarada como exercida;
d) Tempo de atividade;
e) Descrição da atividade;
f) Experiência laboral anterior;
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.
V. Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a
patologia:
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia;
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID);
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacitante;
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido?
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador;
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho?
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar;
f) Doença/moléstia ou lesão trona o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique
a resposta descrevendo os elementos nos quais se baseou a
conclusão;
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária?
Parcial ou Total?
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a);
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique;
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia?
Justifique;
k) É possível afirmar se havia incapacidade entra a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando
os elementos para esta conclusão;
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial?
o) O(A) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão
de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
p) É possível estimar qual o tempo e eventual tratamento
necessário(s) para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data da cessação da incapacidade)?
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa;
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Resposta apenas
em caso afirmativo.
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Cite-se. Intimem-se. Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO/OFÍCIO/
PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
Juiz de Direito
Nome: VANDERLEI FERREIRA DE LIMA
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2866, casa, Centro, São
Francisco do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido

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.: 0000857-35.2016.8.22.0022
Classe : Ação Penal - Réu Solto
Procedimento: Procedimento Ordinário
Parte Autora : Ministério Público do Estado de Rondônia
Parte Ré : Marciano Siqueira de Souza, brasileiro, solteiro, nascido
aos 01/06/1998, natural de Seringueiras/RO, filho de Samuel
Sarmento de Souza e Sebastiana Siqueira, atualmente em lugar
incerto e não sabido e outro.
Adv.: Defensoria Pública;
FINALIDADE: INTIMAR o réu acima qualificado da redesignação
da audiência de instrução e julgamento para o dia 6/9/2018, às
10h30min, na sede deste Juízo.
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, 30 de julho de 2018
Jerlis dos Passos Silva
Diretor do Cartório Criminal

1ª VARA CÍVEL
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: 7001510-44.2018.8.22.0022
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CLAUDILENE PEROBA DE ARRUDA
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA DOS SANTOS CARDOSO
MACEDO - RO8264
REQUERIDO(A): PREVIDENCIA SOCIAL
Despacho
Vistos.
Intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende
à inicial, a fim de apresentar o documento de recusa pelo INSS.
Não havendo resistência injustificada pelo INSS no restabelecimento
do benefício previdenciário, não se justifica o manejo da presente
ação e o respectivo interesse processual da autora.
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Por oportuno:
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. STF RE 631240. FALTA DE INTERESSE
DE AGIR. OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA
ANULADA. RETORNO DOS AUTOS. 1. O juiz a quo extinguiu o
processo por falta de interesse de agir, depois de ter concedido
oportunidade de emenda da inicial, por considerar imprescindível a
existência de postulação anterior ao ajuizamento de ação intentada
contra o INSS voltada à concessão de benefício previdenciário. 2.
O Supremo Tribunal Federal, em julgado submetido à repercussão
geral, firmou o entendimento no sentido de que o segurado, antes
de ingressar em juízo, deve requerer o benefício previdenciário
administrativamente (RE 631240, Seção do dia 27/08/2014). 3.
Assentou-se que nas ações em que o INSS ainda não foi citado,
ou naquelas em que não foi discutido o mérito pela autarquia,
devem os processos ficar sobrestados para que a parte autora seja
intimada pelo juízo para requerer o benefício ao INSS, no prazo de
30 dias, sob cominação de extinção do feito. 4. A sentença deve ser
anulada para que a condição da ação, consistente na demonstração
do interesse de agir, seja atendida pela parte autora, uma vez que
até então lavrava dissenso quanto à exigência ou não de prévio
requerimento administrativo, a fim de que não seja o direito postulado
alcançado pela prescrição. 5. Apelação da parte autora parcialmente
provida, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos
à vara de origem para adequada instrução (formalização e prova da
postulação administrativa, no prazo de 30 trinta dias).
Decorrido o prazo, tornem conclusos.
São Miguel do Guaporé, 24 de julho de 2018.
MIRIA DO NASCIMENTO DE SOUZA Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única Av.São Paulo, 1395, Cristo
Rei, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 - Fone:(69)
36422660. Processo: 7002099-70.2017.8.22.0022
Classe: CAUTELAR INOMINADA (183)
Data da Distribuição: 23/08/2017 15:31:23
Requerente: JOAO FREDERICO MANTHAY
Advogado do(a) REQUERENTE: NEIDE SKALECKI DE JESUS
GONCALVES - RO00283-B
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
JOAO FREDERICO MANTHAY ajuíza a presente medida cautelar
de exibição de documento em face de CENTRAIS ELÉTRICAS
DE RONDÔNIA S A CERON ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO
RONDÔNIA, alegando que contratou os serviços da requerida para
fornecimento de energia elétrica em sua propriedade.
Informa que teve que arcar com os custos de uma subestação de
energia rede elétrica, pois se trata de Zona Rural. Que por diversas
vezes manteve contato com a requerida solicitando que a mesma
entregasse cópia de seu projeto de energia elétrica rural - da
código único 251725-6, Zona Rural-, na cidade de Seringueiras/
RO. Sustenta que não obteve resposta da requerida.
Pede a exibição da cópia do projeto elétrico, na forma do art. 396
do Novo Código de Processo Civil, determinando-se a Requerida
apresente em Juízo todos os documentos que fizeram parte do
processo de ligação da rede elétrica na residência do Requerente,
relativa ao código único 251725-6. Informa posterior ajuizamento
da ação principal.
Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e junta documentos.
Citada, a requerida não apresentou defesa.
É o relatório. Decido.
Conforme se infere nos autos, a requerida foi citada, mas
permaneceu inerte ao chamamento judicial, deixando de apresentar
contestação, levando ao julgamento antecipado da lide, na forma
do inciso II do art. 355 do CPC.
No MÉRITO, o pedido inicial deve ser julgado procedente, pois em
razão da revelia, presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial (art. 344, CPC).
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A presunção não é absoluta, mas no presente caso concreto,
tratando-se exclusivamente de matéria fática, diante dos
documentos apresentados, não existem elementos para se formar
convicção em contrário, sendo razoável o desfecho pretendido pela
parte autora, com o integral acolhimento da pretensão inicial.
Com essas considerações, passo ao exame de MÉRITO.
No âmbito da exibição cautelar de documentos, cuida-se
simplesmente da pertinência da exibição pretendida, adequada
aos fins pretendidos pela parte autora, sem adentrar no MÉRITO
das informações contidas nos indigitados documentos, nos termos
do nosso Diploma Processual Civil.
No presente caso, ditos documentos são comuns, ou seja, ligados
a uma relação jurídica entre as partes, tendo o requerido o dever
legal de apresentá-los, não se admitindo recusa.
Verifica-se que, muito embora a ré tenha sido citada, esta
deixou de ofertar contestação e de apresentar a documentação
exigida, evidenciando assim sua recusa em exibir os documentos
administrativamente quando solicitados por meio da intimação
efetivada pelo Juízo, redundando na sua condenação às verbas
de sucumbência.
Dito isso, é de rigor o acolhimento da pretensão inicial.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial
feitos pela parte autora em face de CENTRAIS ELÉTRICAS
DE RONDÔNIA S A CERON ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO
RONDÔNIA, ambos devidamente qualificados nos autos, e, em
consequência, determino à requerida que, no prazo de 05 (cinco)
dias, exiba perante este Juízo os documentos relacionados na
petição inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os
fatos que por meio deles o requerente pretendia provar (art. 400,
CPC).
Extingo, portanto, o presente feito com resolução de MÉRITO, nos
termos do inciso Artigo 487, I do CPC.
CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$
500,00 (quinhentos reais), o que faço com base no Artigo 85,
§8º do CPC , levando em consideração a baixa complexidade da
demanda.
Determino que, transitada esta em julgado, efetuado o pagamento
das custas processuais ou inscritas em dívida ativa, o que deverá
ser certificado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
São Miguel do Guaporé, Quinta-feira, 26 de Julho de 2018
MIRIA DO NASCIMENTO DE SOUZA
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO CEP: 76932-000 - Fone:(69) 36422660. Processo: 700171947.2017.8.22.0022
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 05/07/2017 17:09:41
Requerente: LUCIA FLORIANO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: LIGIA VERONICA MARMITT RO0004195
Requerido: Banco Bradesco
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546
DESPACHO
Vistos.
Recebo os embargos de ID. 18355241, eis que preenchidos os
requisitos.
Com base no art. 1.023, §2º do CPC, intime-se o embargado para,
querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os
embargos opostos.
Após, conclusos para decisão.
Serve de mandado de intimação.
São Miguel do Guaporé, Terça-feira, 24 de Julho de 2018
MIRIA DO NASCIMENTO DE SOUZA
Juíz(a) de Direito
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Serventias de Registros Civis
das Pessoas Naturais do Estado
de Rondônia
PROCLAMAS
COMARCA DE PORTO VELHO
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048021 - Livro nº D-126
- Folha nº 30
Faço saber que pretendem se casar: MANOEL LEANDRO DA
SILVA, solteiro, brasileiro, vigilante, nascido em Lábrea-AM, em
11 de Fevereiro de 1968, residente e domiciliado em Porto VelhoRO, filho de Elesbão Leandro da Silva - já falecido - naturalidade:
Lábrea - Amazonas e Izabel Leandro da Silva - do lar - naturalidade:
Lábrea - Amazonas -; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU
NOME; e ANA LÚCIA QUEIROZ DE SOUZA, solteira, brasileira, do
lar, nascida em Porto Velho-RO, em 5 de Abril de 1979, residente e
domiciliada em Porto Velho-RO, filha de Walter Sevalho de Souza
- aposentado - naturalidade: - Amazonas e Raimunda Queiroz de
Souza - do lar - naturalidade: - Amazonas -; NÃO PRETENDENDO
ALTERAR SEU NOME; pelo regime de COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS. Os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital será fixado neste Cartório e
publicado na imprensa local. Quem souber de algum impedimento
ao casamento, que se manifeste na forma da Lei.
Porto Velho-RO, 27 de Julho de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048022 - Livro nº D-126
- Folha nº 31
Faço saber que pretendem se casar: DOUGLAS MIRANDA DO
NASCIMENTO, solteiro, brasileiro, estudante, nascido em Porto
Velho-RO, em 4 de Agosto de 2000, residente e domiciliado em Porto
Velho-RO, filho de Cristiano Gomes do Nascimento - naturalidade:
Belém - Pará e Graciete Soares Miranda - telefonista - nascida
em 10/08/1985 - naturalidade: Porto Velho - Rondônia -; NÃO
PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; e DALILA MARTINS DE
SOUZA, solteira, brasileira, do lar, nascida em Porto Velho-RO, em
6 de Outubro de 1999, residente e domiciliada em Porto Velho-RO,
filha de Elielson dos Santos Souza - naturalidade: não informada
e Marcilene Martins Simplício - naturalidade: não informada;
NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; pelo regime de
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. Os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital
será fixado neste Cartório e publicado na imprensa local. Quem
souber de algum impedimento ao casamento, que se manifeste na
forma da Lei.
Porto Velho-RO, 27 de Julho de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
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CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048023 - Livro nº D-126
- Folha nº 32
Faço saber que pretendem se casar: VITOR MATHEUS SILVA
OLIVEIRA, solteiro, brasileiro, estudante, nascido em Porto VelhoRO, em 26 de Agosto de 1996, residente e domiciliado em Porto
Velho-RO, filho de Antônio de Abreu da Silva - naturalidade: Maranhão e Íris Gonçalves Oliveira - naturalidade: Porto Velho
- Rondônia -; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; e
NAIARA OLIVEIRA CAETANO, solteira, brasileira, vendedora,
nascida em Porto Velho-RO, em 22 de Fevereiro de 1997,
residente e domiciliada em Porto Velho-RO, filha de Jose Antonio
Vasconcelos Caetano - naturalidade: - Maranhão e Alda Oliveira
Caetano - naturalidade: - Maranhão -; NÃO PRETENDENDO
ALTERAR SEU NOME; pelo regime de COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS. Os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital será fixado neste Cartório e
publicado na imprensa local. Quem souber de algum impedimento
ao casamento, que se manifeste na forma da Lei.
Porto Velho-RO, 27 de Julho de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048024 - Livro nº D-126
- Folha nº 33
Faço saber que pretendem se casar: DÊIVIDE DA SILVA CHAVES,
solteiro, brasileiro, agente de portaria, nascido em Porto Velho-RO,
em 2 de Abril de 1990, residente e domiciliado em Porto VelhoRO, filho de Amarildo Paulino Chaves - soldador - naturalidade:
Guajará-Mirim - Rondônia e Lucileny Moraes da Silva Chaves - do
lar - naturalidade: Humaitá - Amazonas -; NÃO PRETENDENDO
ALTERAR SEU NOME; e EMELY PEREIRA FERREIRA, solteira,
brasileira, estagiária, nascida em Porto Velho-RO, em 12 de Março
de 1999, residente e domiciliada em Porto Velho-RO, filha de
Eduardo Ferreira Moura - autônomo - naturalidade: Porto Velho Rondônia e Verenilce Pereira Penha - auxiliar de serviços gerais
- naturalidade: Guajará-Mirim - Rondônia -; pretendendo passar a
assinar: EMELY PEREIRA FERREIRA CHAVES; pelo regime de
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. Os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital
será fixado neste Cartório e publicado na imprensa local. Quem
souber de algum impedimento ao casamento, que se manifeste na
forma da Lei.
Porto Velho-RO, 27 de Julho de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048025 - Livro nº D-126
- Folha nº 33
Faço saber que pretendem se casar: MARCÉLTON UÍLSON
MARTINS TORRES, solteiro, brasileiro, operador operacional III,
nascido em Porto Velho-RO, em 17 de Maio de 1988, residente e
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domiciliado em Porto Velho-RO, filho de Moacyr de Azevedo Torres
- naturalidade: Porto Velho - Rondônia e Marisa Riso Martins professora - nascida em 17/01/1970 - naturalidade: Porto Velho
- Rondônia -; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; e
NAJARA COSTA GUEDES, solteira, brasileira, do lar, nascida em
Porto Velho-RO, em 17 de Outubro de 1990, residente e domiciliada
em Porto Velho-RO, filha de Franchs Luiz Guedes Dáveis - pedreiro
- nascido em 27/10/1972 - naturalidade: Porto Velho - Rondônia
e Alcileide Fernandes da Costa - do lar - nascida em 01/01/1975
- naturalidade: Porto Velho - Rondônia -; NÃO PRETENDENDO
ALTERAR SEU NOME; pelo regime de COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS. Os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital será fixado neste Cartório e
publicado na imprensa local. Quem souber de algum impedimento
ao casamento, que se manifeste na forma da Lei.
Porto Velho-RO, 27 de Julho de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048026 - Livro nº D-126
- Folha nº 34
Faço saber que pretendem se casar: FRANCISCO AMUNTARIA
VICTOR, divorciado, brasileiro, professor, nascido em Porto VelhoRO, em 1 de Julho de 1970, residente e domiciliado em Porto
Velho-RO, filho de Eugenio Victor - aposentado - naturalidade:
Guajará-Mirim - Rondônia e Adelaide Amuntaria - funcionária
pública municipal - naturalidade: Guajará-Mirim - Rondônia -;
NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; e MARIA HELENA
ARAÚJO CHAGAS, divorciada, brasileira, professora, nascida em
Porto Velho-RO, em 3 de Dezembro de 1969, residente e domiciliada
em Porto Velho-RO, filha de Jofre Oliveira Chagas - aposentado
- naturalidade: Óbidos - Pará e Maria Auxiliadora Chagas aposentada - naturalidade: Humaitá - Amazonas -; pretendendo
passar a assinar: MARIA HELENA ARAÚJO CHAGAS VICTOR;
pelo regime de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. Os nubentes
apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código
Civil. O Edital será fixado neste Cartório e publicado na imprensa
local. Quem souber de algum impedimento ao casamento, que se
manifeste na forma da Lei.
Porto Velho-RO, 27 de Julho de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048027 - Livro nº D-126
- Folha nº 35
Faço saber que pretendem se casar: EDMILSON MARTINS
TEIXEIRA, divorciado, brasileiro, motorista, nascido em Porto
Velho-RO, em 3 de Novembro de 1965, residente e domiciliado em
Porto Velho-RO, filho de Nazario Teixeira - já falecido - naturalidade:
Humaitá - Amazonas e Geralda Leão Martins - já falecida naturalidade: Humaitá - Amazonas -; NÃO PRETENDENDO
ALTERAR SEU NOME; e MARIA DAS DORES RIBEIRO
PAULINO, divorciada, brasileira, gerente, nascida em BelémPA, em 15 de Janeiro de 1975, residente e domiciliada em Porto
Velho-RO, filha de Nicolau Paulino Filho - já falecido - naturalidade:
- Pará e Maria Isabel Ribeiro - naturalidade: Terra Santa - Pará
-; pretendendo passar a assinar: MARIA DAS DORES RIBEIRO
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PAULINO TEIXEIRA; pelo regime de COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS. Os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital será fixado neste Cartório e
publicado na imprensa local. Quem souber de algum impedimento
ao casamento, que se manifeste na forma da Lei.
Porto Velho-RO, 27 de Julho de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048028 - Livro nº D-126
- Folha nº 36
Faço saber que pretendem se casar: FRANCISCO CLEIDELVAM
DA CONCEIÇÃO VALENTE, solteiro, brasileiro, açougueiro, nascido
em Manicoré-AM, em 4 de Abril de 1977, residente e domiciliado
em Porto Velho-RO, filho de Patrocino Valente - aposentado
- naturalidade: Manicoré - Amazonas e Antônia da Conceição
Batista - aposentada - naturalidade: Manicoré - Amazonas -; NÃO
PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; e FRANCILENE VIEIRA
MACIEL, solteira, brasileira, repositora, nascida em GuajaráMirim-RO, em 1 de Dezembro de 1983, residente e domiciliada
em Porto Velho-RO, filha de Francisco das Chagas Vieira Maciel agricultor - naturalidade: Costa Marques - Rondônia - naturalidade:;
pretendendo passar a assinar: FRANCILENE VIEIRA MACIEL
VALENTE; pelo regime de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. Os
nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525,
do Código Civil. O Edital será fixado neste Cartório e publicado na
imprensa local. Quem souber de algum impedimento ao casamento,
que se manifeste na forma da Lei.
Porto Velho-RO, 27 de Julho de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048029 - Livro nº D-126
- Folha nº 37
Faço saber que pretendem se casar: ISMAEL MAGALHÃES BRAGA,
solteiro, brasileiro, engenheiro civil, nascido em Porto Velho-RO, em
30 de Janeiro de 1992, residente e domiciliado em Porto Velho-RO,
filho de Geraldo Ismael Braga - naturalidade: Governador Valadares
- Minas Gerais e Elizabete Diogo Magalhães - naturalidade: Rio
Branco - Acre -; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; e
STELA POLTRONIERI GUERRA, solteira, brasileira, estagiária,
nascida em Ji-Paraná-RO, em 20 de Novembro de 1994, residente
e domiciliada em Porto Velho-RO, filha de José Vasconcelos Guerra
- naturalidade: Olinda - Pernambuco e Alice Maria Poltronieri naturalidade: Salmourão - São Paulo -; pretendendo passar a
assinar: STELA POLTRONIERI GUERRA BRAGA; pelo regime de
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. Os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital
será fixado neste Cartório e publicado na imprensa local. Quem
souber de algum impedimento ao casamento, que se manifeste na
forma da Lei.
Porto Velho-RO, 27 de Julho de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
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CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048030 - Livro nº D-126
- Folha nº 38
Faço saber que pretendem se casar: ALESSANDRO CABRAL DA
SILVA, solteiro, brasileiro, autônomo, nascido em Porto Velho-RO,
em 27 de Outubro de 1996, residente e domiciliado em Porto VelhoRO, filho de Ageu Santana Silva - funcionário público - naturalidade:
Porto Velho - Rondônia e Delci Araújo Cabral - autônoma naturalidade: Porto Velho - Rondônia -; NÃO PRETENDENDO
ALTERAR SEU NOME; e NATÁLIA MORAES BATISTA, solteira,
brasileira, estudante, nascida em Porto Velho-RO, em 23 de
Dezembro de 1995, residente e domiciliada em Porto Velho-RO,
filha de Plines Osvaldo Batista - aposentado - naturalidade: Goiânia
- Goiás e Maria José de Moraes Silva - do lar - naturalidade:
Batalha - Piauí -; pretendendo passar a assinar: NATÁLIA CABRAL
MORAES BATISTA; pelo regime de COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS. Os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital será fixado neste Cartório e
publicado na imprensa local. Quem souber de algum impedimento
ao casamento, que se manifeste na forma da Lei.
Porto Velho-RO, 27 de Julho de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048031 - Livro nº D-126
- Folha nº 39
Faço saber que pretendem se casar: FRANCISCO MARCOS
NASCIMENTO, divorciado, brasileiro, vigilante, nascido em
Porto Velho-RO, em 25 de Abril de 1969, residente e domiciliado
em Porto Velho-RO, - naturalidade: filho de Maria Lucila do
Nascimento - do lar - naturalidade: Manicoré - Amazonas -; NÃO
PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; e HOSANA CARDOSO
DE LIMA, divorciada, brasileira, do lar, nascida em Itaituba-PA, em
2 de Dezembro de 1978, residente e domiciliada em Porto VelhoRO, filha de José Ribamar de Lima - aposentado - naturalidade:
- Maranhão e Raimunda Maria Cardoso Lima - aposentada naturalidade: - Piauí -; pretendendo passar a assinar: HOSANA
CARDOSO DE LIMA NASCIMENTO; pelo regime de COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS. Os nubentes apresentaram os documentos
exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital será fixado
neste Cartório e publicado na imprensa local. Quem souber de
algum impedimento ao casamento, que se manifeste na forma da
Lei.
Porto Velho-RO, 27 de Julho de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048032 - Livro nº D-126
- Folha nº 40
Faço saber que pretendem se casar: GUILHERME FELIPE KIELING,
solteiro, brasileiro, vendedor, nascido em Campo Bom-RS, em 25 de
Maio de 1969, residente e domiciliado em Porto Velho-RO, filho de
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João Affonso Roque Kieling - já falecido - naturalidade: Dois Irmãos
- Rio Grande do Sul e Maria Catharina Kieling - naturalidade: Dois
Irmãos - Rio Grande do Sul -; NÃO PRETENDENDO ALTERAR
SEU NOME; e CASSIANA BATISTA LIRA, solteira, brasileira,
analista de sistemas, nascida em Ouro Preto do Oeste-RO, em 30
de Dezembro de 1982, residente e domiciliada em Porto Velho-RO,
filha de Jose Lira Neto - naturalidade: - Bahia e Ivete Batista Lira
- naturalidade: - Minas Gerais -; NÃO PRETENDENDO ALTERAR
SEU NOME; pelo regime de SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. Os
nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525,
do Código Civil. O Edital será fixado neste Cartório e publicado na
imprensa local. Quem souber de algum impedimento ao casamento,
que se manifeste na forma da Lei.
Porto Velho-RO, 27 de Julho de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 048033 - Livro nº D-126
- Folha nº 42
Faço saber que pretendem se casar: DORIAN BARBOZA DE
SOUZA, solteiro, brasileiro, motorista, nascido em Porto Velho-RO,
em 16 de Maio de 1970, residente e domiciliado em Porto VelhoRO, - naturalidade: filho de Joana Barboza de Souza - pensionista
- naturalidade: Porto Velho - Rondônia -; pretendendo passar a
assinar: DORIAN BARBOZA DE SOUZA MORAES; e LUCINETE
MORAES DA SILVA, solteira, brasileira, auxiliar de serviços gerais,
nascida em Humaitá-AM, em 14 de Agosto de 1974, residente e
domiciliada em Porto Velho-RO, filha de Nelson Pereira da Silva
- falecido em 25/04/2018 - naturalidade: Humaitá - Amazonas e
Valdemarina Morais da Silva - já falecida - naturalidade: Humaitá Amazonas -; pretendendo passar a assinar: LUCINETE MORAES
DA SILVA DE SOUZA; pelo regime de COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS. Os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital será fixado neste Cartório e
publicado na imprensa local. Quem souber de algum impedimento
ao casamento, que se manifeste na forma da Lei.
Porto Velho-RO, 27 de Julho de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador

5º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE PORTO VELHORO
ROBERTA DE FARIAS FEITOSA
OFICIALA E TABELIÃ
LIVRO D-002 FOLHA 134
TERMO 0000434
EDITAL DE PROCLAMAS
157586 01 55 2018 6 00002 134 0000434 99
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes: TAYLLAN NUNES FERREIRA, de
nacionalidade brasileiro, de profissão Assistente Administrativo,
de estado civil solteiro, natural de Manaus-AM, onde nasceu no
dia 26 de setembro de 1991, residente e domiciliado na Avenida
Mamoré, 3334, Tancredo Neves, em Porto Velho-RO, CEP: 76.829-
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462, , filho de SEBASTIÃO SOARES FERREIRA e de ANTONIA
ALVINA MOREIRA NUNES; e IASMINE OLIVEIRA DE SOUZA
de nacionalidade brasileira, de profissão tosadora, de estado civil
solteira, natural de Cruzeiro do Sul-AC, onde nasceu no dia 03 de
agosto de 1995, residente e domiciliada na Av. Mamoré, 3334,
Tancredo Neves, em Porto Velho-RO, CEP: 76.829-462, , filha de
JOSIAS CHAGAS DE SOUZA e de MARIA EVANDRÉIA OLIVEIRA
DE SOUZA. O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da
Comunhão Parcial de Bens. E que após o casamento, o contraente
continuou a adotar o nome de TAYLLAN NUNES FERREIRA e
a contraente continuou a adotar o nome de IASMINE OLIVEIRA
DE SOUZA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser
afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Porto Velho-RO, 27 de julho de 2018.
.Roberta de Farias Feitosa
Tabeliã

COMARCA DE JI-PARANÁ
1° Ofício de Registros Civis
LIVRO D-052 FOLHA 143 vº
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 30.283
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
FABIANO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, encarregado
administrativo, solteiro, natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no
dia 07 de janeiro de 1986, residente e domiciliado à Rua Isidio
Ernesto, 64, Colina Park, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar
o nome de FABIANO RODRIGUES, , filho de FELISBERTO
RODRIGUES e de CLEIDE NEVES DE ALMEIDA RODRIGUES;
e KARINA FAVALESSA CORRÊA de nacionalidade brasileira,
secretária, solteira, natural de Pimenta Bueno-RO, onde nasceu no
dia 19 de junho de 1995, residente e domiciliada à Rua Madeira,
1108, Dom Bosco, em Ji-Paraná-RO, passou a adotar no nome de
KARINA FAVALESSA CORRÊA RODRIGUES, , filha de ADEMIR
FRANCISCO CORRÊA e de ROSANA FAVALESSA DOS SANTOS
CORRÊA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado
em lugar de costume e publicado pela imprensa.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Luzia Regly Muniz Corilaço
Oficial
LIVRO D-052 FOLHA 144
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 30.284
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
EDI TAINAN SILVA ROSA, de nacionalidade brasileira, jogador,
solteiro, natural de Paranaíba-MS, onde nasceu no dia 03 de
julho de 1990, residente e domiciliado à Rua Cruzeiro do Sul, 578,
Primavera, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar o nome de EDI
TAINAN SILVA ROSA, , filho de JOSÉ DONIZETH ROSA e de
MARINA CONCEIÇÃO DA SILVA; e NATALIE GREICE MELO
ALVES de nacionalidade brasileira, auxiliar técnico, solteira,
natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 26 de maio de 1991,
residente e domiciliada à Rua Fernandão, 1325, Dom Bosco, em
Ji-Paraná-RO, continuou a adotar no nome de NATALIE GREICE
MELO ALVES, , filha de NATALINO RODRIGUES ALVES e de
MARIA DAS GRAÇAS MELO ALVES. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de
Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado pela
imprensa.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Luzia Regly Muniz Corilaço
Oficial
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LIVRO D-052 FOLHA 144 vº
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 30.285
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
JUNIOR CESAR CARDOSO DA SILVA, de nacionalidade
brasileira, motorista, divorciado, natural de Ji-Paraná-RO, onde
nasceu no dia 21 de junho de 1981, residente e domiciliado à Rua
Paranaense, 373, Urupá, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar o
nome de JUNIOR CESAR CARDOSO DA SILVA, , filho de MARIA
NATIVIDADE CARDOSO DA SILVA; e CLEONICE DE LIMA
FRANCO de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, natural de
Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 19 de julho de 1978, residente e
domiciliada à Rua Castro Alves, 558, Jardim dos Migrantes, em JiParaná-RO, continuou a adotar no nome de CLEONICE DE LIMA
FRANCO, , filha de GILSON VIEIRA LIMA e de MARIA TEREZA
FRANCO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado
em lugar de costume e publicado pela imprensa.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Luzia Regly Muniz Corilaço
Oficial
LIVRO D-052 FOLHA 145
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 30.286
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
ISAIAS DE SOUZA PEREIRA, de nacionalidade brasileira,
vidraceiro, solteiro, natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 23
de agosto de 1986, residente e domiciliado à Avenida São Paulo,
1855, Nova Brasília, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar o nome
de ISAIAS DE SOUZA PEREIRA, , filho de SEBASTIAO PEREIRA
e de EDNA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA; e LAURIANY DA
SILVA RIBEIRO de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira,
natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 17 de janeiro de 1992,
residente e domiciliada à Rua Vitoria Regia, 1100, São Bernardo, em
Ji-Paraná-RO, passou a adotar no nome de LAURIANY DA SILVA
RIBEIRO PEREIRA, , filha de JOÃO BATISTA RIBEIRO COSTA e
de ANGELA SEVERINO DA SILVA. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital
de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado
pela imprensa.
Ji-Paraná-RO, 27 de julho de 2018.
Luzia Regly Muniz Corilaço
Oficial

COMARCA DE ARIQUEMES
Monte Negro
LIVRO D-010 FOLHA 271
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
MONTE NEGRO, ESTADO DE RONDÔNIA
Av. Juscelino Kubitschek, 2752 – Setor 02 - Fone: (69)3530-2009
Leonilde Aparecida Barbaresco de Goes - Oficiala
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.970
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: JOÃO JANDER DA SILVA BATISTA,
de nacionalidade brasileira, Mecânico, solteiro, natural de Monte
Negro-RO, onde nasceu no dia 25 de setembro de 1997, residente
e domiciliado à Avenida Ayrton Senna, Km 07, Setor Chacareiro,
em Monte Negro-RO, filho de EDINÁRIO DA SILVA BATISTA e de
ADRIANA BATISTA DA SILVA; e
ANIELI MELLO DE SOUZA de nacionalidade brasileira, agricultora,
solteira, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu no

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

dia 17 de maio de 1999, residente e domiciliada à Linha C-04,
Assentamento Élcio Machado, Zona Rural, em Monte Negro-RO,
filha de PAULO SERGIO DE SOUZA e de VALDETE APARECIDA
DE MELLO
Que após o casamento, o declarante, continuará a usar o nome de
JOÃO JANDER DA SILVA BATISTA e a declarante, continuará a
usar o nome de ANIELI MELLO DE SOUZA. Adotando o regime
de Comunhão Parcial de Bens Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital
de Proclamas para ser afixado no lugar de costume e publicado no
Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Rondônia.
Monte Negro-RO, 27 de julho de 2018.
Leonilde Aparecida Barbaresco de Goes
Oficiala
LIVRO D-010 FOLHA 271
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
MONTE NEGRO, ESTADO DE RONDÔNIA
Av. Juscelino Kubitschek, 2752 – Setor 02 - Fone: (69)3530-2009
Leonilde Aparecida Barbaresco de Goes - Oficiala
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.970
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: JOÃO JANDER DA SILVA BATISTA,
de nacionalidade brasileira, Mecânico, solteiro, natural de Monte
Negro-RO, onde nasceu no dia 25 de setembro de 1997, residente
e domiciliado à Avenida Ayrton Senna, Km 07, Setor Chacareiro,
em Monte Negro-RO, filho de EDINÁRIO DA SILVA BATISTA e de
ADRIANA BATISTA DA SILVA; e
ANIELI MELLO DE SOUZA de nacionalidade brasileira, agricultora,
solteira, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu no
dia 17 de maio de 1999, residente e domiciliada à Linha C-04,
Assentamento Élcio Machado, Zona Rural, em Monte Negro-RO,
filha de PAULO SERGIO DE SOUZA e de VALDETE APARECIDA
DE MELLO
Que após o casamento, o declarante, continuará a usar o nome de
JOÃO JANDER DA SILVA BATISTA e a declarante, continuará a
usar o nome de ANIELI MELLO DE SOUZA. Adotando o regime
de Comunhão Parcial de Bens Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital
de Proclamas para ser afixado no lugar de costume e publicado no
Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Rondônia.
Monte Negro-RO, 27 de julho de 2018.
Leonilde Aparecida Barbaresco de Goes
Oficiala

COMARCA DE CACOAL
2° Ofício de Registros Civis
Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2294 - centro - (69)-3441-4269 cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula
095794 01 55 2018 6 00018 077 0004077 43
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
JESLEY HENRIQUE MANCINI DE OLIVEIRA, de nacionalidade
brasileira, Calheiro, solteiro, natural de Jatai-GO, onde nasceu

TERÇA-FEIRA, 31-07-2018

894

no dia 20 de março de 1993, portador do CPF 017.017.312-74, e
do RG 1239192/SSP/RO - Expedido em 14/02/2011, residente e
domiciliado à Rua Hilda Galvão Costa, 1128, Greenville, em CacoalRO, continuou a adotar o nome de JESLEY HENRIQUE MANCINI
DE OLIVEIRA, , filho de Jesus Antonio Rodrigues Oliveira e de
Rosangela Mancini Oliveira; e DANIELA LEMES DE OLIVEIRA, de
nacionalidade brasileira, crediarista, solteira, natural de Pimenta
Bueno-RO, onde nasceu no dia 05 de fevereiro de 1988, portadora
do CPF 891.229.172-68, e do RG 938498/SSP/RO - Expedido em
23/09/2004, residente e domiciliada à Rua Hilda Galvão Costa,
1128, Greenville, em Cacoal-RO, passou a adotar no nome de
DANIELA LEMES DE OLIVEIRA MANCINI, , filha de Sebastião
Lemes e de Helena Maria de Oliveira Lemes.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente que será afixado nesta serventia e publicado
no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2294 - centro - (69)-3441-4269 cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula
095794 01 55 2018 6 00018 078 0004078 41
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
RODRIGO DE SOUZA, de nacionalidade brasileiro, frentista,
solteiro, natural de Cacoal-RO, onde nasceu no dia 03 de agosto
de 1994, portador do CPF 016.227.722-96, e do RG 1221283/SSP/
RO - Expedido em 07/10/2010, residente e domiciliado à Rua Odair
Jesus Vilas Boas Junio, 1130, Teixeirao, em Cacoal-RO, continuou
a adotar o nome de RODRIGO DE SOUZA, , filho de Sebastiao
Paulo de Souza e de Angela de Souza; e TATIANE TORRES DE
QUEIROS, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativa,
solteira, natural de Cacoal-RO, onde nasceu no dia 14 de julho de
1995, portadora do CPF 029.114.962-64, e do RG 1297756/SSP/
RO - Expedido em 07/03/2012, residente e domiciliada à Av Brasil,
1261, apart 11, Liberdade, em Cacoal-RO, continuou a adotar no
nome de TATIANE TORRES DE QUEIROS, , filha de Jose Carlos
Martins de Queiros e de Maria Lusia Torres de queiros.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente que será afixado nesta serventia e publicado
no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2294 - centro - (69)-3441-4269 cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula
095794 01 55 2018 6 00018 079 0004079 41
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
HUESLEI ALDIERES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileiro,
motorista, solteiro, natural de Maracaju-MS, onde nasceu no dia
05 de março de 1985, portador do CPF 755.941.702-78, e do RG
798231/SSP/RO, residente e domiciliado à Rua Serigueira, 1752,
Santo Antonio, em Cacoal-RO, continuou a adotar o nome de
HUESLEI ALDIERES DOS SANTOS, , filho de Valdeci Jose dos
Santos e de Sebastiana de Souza Santos; e JANETE FATIMA
MACEDO, de nacionalidade brasileira, autônoma, divorciada,
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natural de Cacoal-RO, onde nasceu no dia 06 de dezembro de
1976, portadora do CPF 588.520.262-15, e do RG 753149/SSP/
RO, residente e domiciliada à Rua Seringueira, 1752, Santo
Antonio, em Cacoal-RO, continuou a adotar no nome de JANETE
FATIMA MACEDO, , filha de Fredolino Macedo e de Catarina Costa
Macedo.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente que será afixado nesta serventia e publicado
no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).

COMARCA DE COLORADO DO OESTE
Cabixi
TABELIONATO DE NOTAS E ANEXOS DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS
Município de Cabixi, Comarca de Colorado do Oeste, Estado de
Rondônia
Rosinei Aparecida de Sousa Cristófoli – Notária e Registradora
Interina
Avenida Tamoios, nº 4147, Sala “A”, Centro, Cabixi-RO, CEP
76.994-000 – Fone (69) 3345-2368, E-mail:civilenotas_cabixi@tjro.
jus.br
LIVRO D-002 FOLHA- 285 TERMO 00970
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 0970
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, V e V, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: JOSIMAR DE SOUZA FIRMINO, de
nacionalidade brasileiro, divorciado, autônomo, natural de VilhenaRO, onde nasceu no dia 06 de novembro de 1995, residente e
domiciliado na Avenida Guarani, nº 3973, Cabixi-RO, não possui
endereço eletrônico. Filho de VICENTE SILVESTRE FIRMINO e
IRENI DE SOUZA FIRMINO; e EDINÉIA DOS REIS SILVA, de
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, natural de Cabixi-RO, onde
nasceu no dia 31 de outubro de 1997, residente e domiciliada na
Avenida Guarani, nº 3973, Centro, Cabixi-RO, não possui endereço
eletrônico. Filha de MANOEL MESSIAS SILVA e MARIA LUCIA
DOS REIS SILVA. Regime escolhido pelos nubentes Comunhão
Parcial de Bens. Passando a assinar-se Ele Não Houve Alteração;
Passando ela assinar: Não Houve Alteração. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente
Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e
publicado pela imprensa.
CABIXI-RO, 27 de julho de 2018.
Adevania Rodrigues de OLiveira
Escrevente Autorizada.

COMARCA DE ESPIGÃO D´OESTE
ESPIGÃO D´OESTE
Notas, Protestos, Títulos e Documentos, Registro de Imóveis
Pessoas Jurídicas e Naturais
MUNICIPIO E COMARCA DE ESPIGAO D OESTE – ESTADO DE
RONDONIA
Bel. Helio Kobayashi – Notário e Registrador
Av. Sete de Setembro n° 2431 – CEP 76.974-000 – Espigão D
Oeste – Rondônia – Fone/Fax: (69) 3481-2650
LIVRO D-025 FOLHA 256 TERMO 006145
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6.145
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Matricula nº 095778 01 55 2018 6 00025 256 0006145 55
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: INÉSIO SCHNEIDER, de nacionalidade
brasileira, de profissão agricultor, de estado civil solteiro, natural
de Itarana-ES, onde nasceu no dia 13 de junho de 1988, residente
e domiciliado na Estrada Jiki, s/n, Pacarana, km 70, Zona Rural,
em Espigão D Oeste-RO, CEP: 76.974-000, R.G. nº 1555884/
SSP/RO - Expedido em 19/10/2016, inscrito no CPF/MF sob nº
700.589.842-75, email:não possui filho de ALMIRO SCHNEIDER
e de ROSALINDA SCHULTZ SCHNEIDER, , o qual continuou o
nome de INÉSIO SCHNEIDER; e ELIANE FERREIRA DE ARAUJO
de nacionalidade brasileira, de profissão agricultora, de estado civil
solteira, natural de Espigão D Oeste-RO, onde nasceu no dia 30
de janeiro de 1992, residente e domiciliada na Estrada Jiki, s/n,
Pacarana, km 70, Zona Rural, em Espigão D Oeste-RO, CEP:
76.974-000, R.G. nº 1231381/SSP/RO - Expedido em 07/12/2010,
inscrito no CPF/MF sob nº 007.591.212-06, email:não possui, filha
de IVANILDE FERREIRA DE ARAUJO, , a qual passou o nome de
ELIANE FERREIRA DE ARAUJO SCHNEIDER. O regime adotado
pelos contraentes foi a Comunhão Parcial de Bens.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado nesta
Serventia em lugar de costume e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Espigão D Oeste-RO, 27 de julho de 2018.
Bel. Hélio Kobayashi
Registrador

COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
Guajará Mirim
LIVRO D-015 FOLHA 056 TERMO 007586
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 7.586
095844 01 55 2018 6 00015 056 0007586 81
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: MAICON WENDERSON DA SILVA CARVALHO
e MARIANE SUAREZ DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade
brasileira, auxiliar de segurança do trabalho, solteiro, portador do
RG n° 1227185/SESDEC/RO - Expedido em 10/11/2010, CPF/
MF n° 009.043.592-39, natural de Porto Velho-RO, onde nasceu
no dia 10 de outubro de 1994, residente e domiciliado na Av. dos
Bandeirantes, 1260, planalto, em Guajará-Mirim-RO, não possui
email, filho de AUGUSTO TADEU DOS SANTOS CARVALHO e de
MARIA VANEZA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar,
solteira, portador do RG n° 1069749/SESDEC/RO - Expedido em
23/07/2007, CPF/MF n° 016.052.902-62, natural de Guajará-MirimRO, onde nasceu no dia 11 de julho de 1990, residente e domiciliada
na Av. dos Bandeirantes, 1260, planalto, em Guajará-Mirim-RO,
não possui email, filha de WALDECY PEREIRA DE OLIVEIRA
e de ROSEANE SUAREZ. O regime de bens do casamento dos
pretendentes será o de Comunhão Parcial de Bens. Que após o
casamento, o declarante, continuará a adotar o nome de MAICON
WENDERSON DA SILVA CARVALHO. Que após o casamento, a
declarante, continuará a adotar o nome de MARIANE SUAREZ DE
OLIVEIRA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser
afixado em lugar de costume.
Guajará-Mirim-RO, 27 de julho de 2018.
Joel Luiz Antunes de Chaves
Oficial Registrador

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 140

DIARIO DA JUSTIÇA

Nova Mamoré
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.262
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do
Código Civil Brasileiro, os contraentes: DOMINGOS CARLOS DA
MOTA NETO, de nacionalidade brasileiro, agricultor, viúvo, natural
de São Raimundo Nonato-PI, onde nasceu no dia 11 de março de
1973, residente e domiciliado à Av. Cuiaba, 4068, Centro, Distrito
de Nova Dimensão, em Nova Mamoré-RO, CEP: 76.857-000, , filho
de VALDEMAR VAZ DA COSTA e de LAURENTINA BATISTA DA
MOTA COSTA; e ADRIANE DOS ANJOS CABRAL de nacionalidade
brasileira, agricultora, solteira, natural de Jaru-RO, onde nasceu no
dia 28 de agosto de 1983, residente e domiciliada à Av. Cuiaba,
4068, Centro, Distrito de Nova Dimensão, em Nova Mamoré-RO,
CEP: 76.857-000, filha de JOÃO BATISTA CABRAL e de EDITE
DOS ANJOS CABRAL.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado no Diário da Justiça.
Nova Mamoré-RO, 24 de julho de 2018.
Edinei de Souza
Tabelião Substituto
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.263
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: WALDEVINO OLIVEIRA BARBOSA,
de nacionalidade brasileiro, diarista, solteiro, natural de GuajaráMirim-RO, onde nasceu no dia 02 de junho de 1968, residente e
domiciliado à Av. João Pessoa, s/n, Distrito de Nova Dimensão,
em Nova Mamoré-RO, CEP: 76.857-000, , filho de RAMON JADES
BARBOSA e de ALCENIRA LEITE DE OLIVEIRA; e MÔNICA DE
LOURDES GOMES DE SOUZA de nacionalidade brasileira, do lar,
divorciada, natural de Osasco-SP, onde nasceu no dia 12 de outubro
de 1964, residente e domiciliada à Av. João Pessoa, s/n, Distrito de
Nova Dimensão, em Nova Mamoré-RO, CEP: 76.857-000, , filha
de LIONÍDIO GOMES DE SOUZA e de DILETA RODRIGUES DE
SOUZA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado no Diário da Justiça.
Nova Mamoré-RO, 26 de julho de 2018.
Edinei de Souza
Tabelião Substituto
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.264
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do
Código Civil Brasileiro, os contraentes: JÚLIO CÉSAR SILVA DE
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileiro, autônomo, divorciado,
natural de Rondonopolis-MT, onde nasceu no dia 22 de maio de
1977, residente e domiciliado à Av. Antonio Matos Piedade, 3558,
Centro, em Nova Mamoré-RO, CEP: 76.857-000, , filho de JOSÉ
DIVINO DE OLIVEIRA e de CREUSA MARIA DA SILVA OLIVEIRA;
e LOUIZIANE MORAIS DA SILVA de nacionalidade brasileira,
assistente social, solteira, natural de Cajazeiras-PB, onde nasceu
no dia 18 de agosto de 1983, residente e domiciliada à Av. Antonio
Pereira de Souza, 7288, Centro, em Nova Mamoré-RO, CEP:
76.857-000, , filha de ANTONIO VITERBINO DA SILVA FILHO e
de LUZIA LIMA DE MORAIS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado no Diário da Justiça.
Nova Mamoré-RO, 27 de julho de 2018.
Edinei de Souza
Tabelião Substituto
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EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.265
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, II, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: TIAGO LUIZ ALBINO, de nacionalidade
brasileiro, agricultor, solteiro, natural de Ji-Paraná-RO, onde
nasceu no dia 14 de dezembro de 1995, residente e domiciliado
à Rodovia Br-421, Linha 23, PST-276, Km-45, s/n, Zona Rural, em
Nova Mamoré-RO, CEP: 76.857-000, , filho de ALTAIR ALBINO e
de SIRLENE LUIZ MADRUGA ALBINO; e ANDRESSA DA SILVA
de nacionalidade brasileira, agricultora, solteira, natural de JiParaná-RO, onde nasceu no dia 13 de julho de 2002, residente e
domiciliada à Rodovia Br-421, Linha 23, Km-40, s/n, Zona Rural,
em Nova Mamoré-RO, CEP: 76.857-000, , filha de JOSÉ DA SILVA
e de RAQUEL MOREIRA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado no Diário da Justiça.
Nova Mamoré-RO, 27 de julho de 2018.
Edinei de Souza
Tabelião Substituto

COMARCA DE JARU
Jaru
LIVRO D-050 FOLHA 268 TERMO 017151
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 17.151
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: RAFAEL GALDINO DE SOUZA, de nacionalidade
brasileiro, Dessossador, solteiro, natural de Rolim de Moura-RO,
onde nasceu no dia 08 de maio de 1993, residente e domiciliado
na Rua Ricardo Catanhede, 3883, em Jaru-RO, CEP: 76.890-000,
, filho de APARECIDO GALDINO DE SOUZA e de GERALDA DE
SOUZA; e NAYARA TELES TELEK de nacionalidade brasileira,
Operadora de Caixa, solteira, natural de Jaru-RO, onde nasceu
no dia 22 de setembro de 1994, residente e domiciliada na Rua 1
de Maio, 3421, Setor 06, em Jaru-RO, CEP: 76.890-000, , filha de
JUSCIMAR TELEK e de LUCY MARIA TELES, determinando que
o regime de bens a viger a partir do mesmo seja o de Comunhão
Parcial de Bens.
Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o nome
de RAFAEL GALDINO DE SOUZA.
Que após o casamento, a declarante, continuou a adotar o nome
de NAYARA TELES TELEK.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume deste Ofício e publicado no Diário da Justiça Eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (www.tjro.jus.br Provimento 007/2011-CG).
Jaru-RO, 26 de julho de 2018.
Ledenice Pulga Milhomens
Escrevente Autorizada
LIVRO D-050 FOLHA 267 TERMO 017150
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 17.150
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: AMARILDO VENANCIO SILVA, de nacionalidade
brasileira, mecanico, divorciado, natural de Jaru-RO, onde nasceu
no dia 03 de fevereiro de 1988, residente e domiciliado na Rua Belo
Horizonte, 1642, Setor 04, em Jaru-RO, CEP: 76.890-000, , filho
de MARIO RIBEIRO DA SILVA e de ALAÍDE VENANCIO SILVA;
e ANA ANGÉLICA ANDRADE LAGO de nacionalidade , Do Lar,
divorciada, natural de Jaru-RO, onde nasceu no dia 29 de setembro
de 1982, residente e domiciliada na Rua Belo Horizonte, 1642, Setor
04, em Jaru-RO, CEP: 76.890-000, , filha de JOÃO DE OLIVEIRA
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LAGO e de PEDRINA ROSA DE ANDRADE, determinando que
o regime de bens a viger a partir do mesmo seja o de Comunhão
Parcial de Bens.
Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o nome
de AMARILDO VENANCIO SILVA.
Que após o casamento, a declarante, passou a adotar o nome de
ANA ANGÉLICA ANDRADE LAGO VENANCIO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume deste Ofício e publicado no Diário da Justiça Eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (www.tjro.jus.br Provimento 007/2011-CG).
Jaru-RO, 25 de julho de 2018.
Ledenice Pulga Milhomens
Escrevente Autorizada
LIVRO D-050 FOLHA 266 TERMO 017149
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 17.149
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes: RICARDO CLASE BARTOLOMEU,
de nacionalidade brasileiro, Carpinteiro, solteiro, natural de
Guaíra-PR, onde nasceu no dia 23 de maio de 1985, residente e
domiciliado na Rua Onofre Duarte de Oliveira, 3333, setor 06, em
Jaru-RO, CEP: 76.890-000, , filho de PEDRO BARTOLOMEU e
de JUDITE CLASE PINHEIRO; e FLÁVIA EDILENE DA SILVA de
nacionalidade brasileira, Babá, solteira, natural de Jaru-RO, onde
nasceu no dia 04 de maio de 1987, residente e domiciliada na
Rua Onofre Duarte de Oliveira, 3333, setor 06, em Jaru-RO, CEP:
76.890-000, , filha de JOSÉ CARLOS DA SILVA e de HELENA
DA SILVA, determinando que o regime de bens a viger a partir do
mesmo seja o de Comunhão Parcial de Bens.
Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o nome
de RICARDO CLASE BARTOLOMEU.
Que após o casamento, a declarante, continuou a adotar o nome
de FLÁVIA EDILENE DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume deste Ofício e publicado no Diário da Justiça Eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (www.tjro.jus.br Provimento 007/2011-CG).
Jaru-RO, 25 de julho de 2018.
Ledenice Pulga Milhomens
Escrevente Autorizada
LIVRO D-050 FOLHA 249 TERMO 017132
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 17.132
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: FRANCISCO TEODORO DE SOUSA, de
nacionalidade brasileiro, Agricultor, divorciado, natural de Central
de Minas-MG, onde nasceu no dia 20 de janeiro de 1968, residente
e domiciliado na Linha 608 Km 04, Poste 34, Zona Rural, em JaruRO, CEP: 76.890-000, , filho de JOSE TEODORO DE SOUZA
e de LAZARINA FIRMINA DE SOUSA; e ROSENIR GOMES
FERREIRA de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, natural
de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu no dia 21 de março de
1978, residente e domiciliada na Linha 608 Km 04, Poste 34, Zona
Rural, em Jaru-RO, CEP: 76.890-000, , filha de DANIEL GOMES
FERREIRA e de MARIA VALADÃO FERREIRA, determinando que
o regime de bens a viger a partir do mesmo seja o de Comunhão
Parcial de Bens.
Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o nome
de FRANCISCO TEODORO DE SOUSA.
Que após o casamento, a declarante, passou a adotar o nome de
ROSENIR GOMES FERREIRA DE SOUSA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume deste Ofício e publicado no Diário da Justiça Eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (www.tjro.jus.br Provimento 007/2011-CG).
Jaru-RO, 11 de julho de 2018.
Ledenice Pulga Milhomens
Escrevente Autorizada
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COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Ouro Preto do Oeste
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE OURO PRETO
DO OESTE-RONDÔNIA
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 15.342
DEMAIR VAUZ DA SILVA e ANGÉLICA SILVA DAMASCENO
O Contraente de nacionalidade brasileira, administrador, divorciado,
natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 21 de fevereiro de
1977, residente e domiciliado à Rua Epitácio Pessoa, 167, União,
em Ouro Preto do Oeste-RO, CEP: 76.920-000, filho de ANTONIO
VAUZ DA SILVA SOBRINHO e de MARIA DE JESUS DA SILVA;
e A Contraente de nacionalidade brasileira, secretária executiva,
solteira, natural de Mirante da Serra-RO, onde nasceu no dia 24
de julho de 1995, residente e domiciliada à Rua Epitácio Pessoa,
167, União, em Ouro Preto do Oeste-RO, CEP: 76.920-000, filha
de JULIO CESAR DAMASCENO e de MARLI MARQUES DA
SILVA. Os Contraentes após o casamento passarão a assinar: ELE
SEM ALTERAÇÃO, ELA ANGÉLICA VAUZ DA SILVA. Regime do
Casamento: Comunhão Parcial de Bens. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente
Edital, para ser afixado neste Ofício de Registro Civil das Pessoas
Naturais,........... Lenise Hentschke - Oficial.
Ouro Preto do Oeste - RO, 24 de julho de 2018.
Lenise Hentschke Oficial.
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 15.341
CLÉBSON PEREIRA DE OLIVEIRA e FRANCIANE NUNES DE
MELO
O Contraente de nacionalidade brasileira, soldador, solteiro,
natural de Minaçu-GO, onde nasceu no dia 18 de agosto de 1982,
residente e domiciliado à Rua Madersan, 453, Industrial, em Ouro
Preto do Oeste-RO, CEP: 76.920-000, filho de JOSÉ ALBANO DE
OLIVEIRA e de MARISA PEREIRA DE OLIVEIRA; e A Contraente
de nacionalidade brasileira, técnica em enfermagem, solteira,
natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu no dia 04 de
fevereiro de 1990, residente e domiciliada à Rua Rio Machado,
453, Industrial, em Ouro Preto do Oeste-RO, CEP: 76.920-000,
filha de ADELSON LOURENÇO DE MELO e de MARIA ANITA
NUNES OLIVEIRA. Os Contraentes após o casamento passarão a
assinar: ELE SEM ALTERAÇÃO, ELA SEM ALTERAÇÃO. Regime
do Casamento: Comunhão Parcial Bens. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente
Edital, para ser afixado neste Ofício de Registro Civil das Pessoas
Naturais,........... Lenise Hentschke - Oficial.
Ouro Preto do Oeste - RO, 24 de Julho de 2018.
Lenise Hentschke Oficial.
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 15.343
EDILSON LOPES DOS SANTOS e ROSANA PEREIRA
O Contraente de nacionalidade brasileira, cobrador, solteiro,
natural de Dom Aquino-MT, onde nasceu no dia 10 de outubro
de 1972, residente e domiciliado à Rua Albert Sabin, 538, Novo
Horizonte, em Ouro Preto do Oeste-RO, CEP: 76.920-000, filho de
SEBASTIÃO LOPES DOS SANTOS e de MARIA VANGELISTA
DOS SANTOS; e A Contraente de nacionalidade brasileira, do
lar, solteira, natural de Ariquemes-RO, onde nasceu no dia 27 de
dezembro de 1982, residente e domiciliada à Rua Albert Sabin,
538, Novo Horizonte, em Ouro Preto do Oeste-RO, CEP: 76.920000, filha de ORESTE RIBEIRO PEREIRA e de MARIA TEREZA
PEREIRA. Os Contraentes após o casamento passarão a assinar:
ELE SEM ALTERAÇÃO, ELA ROSANA PEREIRA DOS SANTOS.
Regime do Casamento: Comunhão Parcial Bens. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente
Edital, para ser afixado neste Ofício de Registro Civil das Pessoas
Naturais,........... Lenise Hentschke - Oficial.
Ouro Preto do Oeste - RO, 26 de julho de 2018.
Lenise Hentschke Oficial.
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COMARCA DE VILHENA

COMARCA DE ALVORADA D´OESTE

Vilhena

Alvorada D´Oeste

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA - RONDÔNIA
LIVRO D-041 FOLHA 274 TERMO 013974
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 13.974
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: Ele: PABLO OLIVEIRA PEREIRA, solteiro, com
dezenove (19) anos de idade, de nacionalidade brasileiro, auxiliar
de mecânico, natural de Vilhena-RO, onde nasceu no dia 30 de
agosto de 1998, residente e domiciliado na Av. 1709, 1930, Jardim
Primavera, em Vilhena-RO, , filho de GERALDO DO NASCIMENTO
PEREIRA e de COLOTILDE APARECIDA TAVARES DE OLIVEIRA;
Ela: KELLY KAROLINE SABARÁ MENDES, solteira, com
dezenove (19) anos de idade, de nacionalidade brasileira, serviços
gerais, natural de Tangará da Serra-MT, onde nasceu no dia 31 de
janeiro de 1999, residente e domiciliada na Av. 1709, 1930, Jardim
Primavera, em Vilhena-RO, , filha de ISMAEL RIBEIRO MENDES
e de EDILENE FERREIRA SABARÁ. Determinando que o regime
de bens a viger a partir do mesmo seja o de Comunhão Parcial de
Bens. Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o
nome de PABLO OLIVEIRA PEREIRA. Que após o casamento, a
declarante, passou a adotar o nome de KELLY KAROLINE SABARÁ
MENDES PEREIRA. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Vilhena-RO, 27 de julho de 2018.
Jefferson Ouribes Flores
Oficial Registrador

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 4.246
LIVRO D-015 FOLHA 046
Matrícula nº 130369 01 55 2018 6 00015 046 0004246 13
Pelo presente edital, faço saber que os nubentes abaixo indicados,
pretendendo casar-se sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens,
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos
I, III e IV do Código Civil Brasileiro. CLEBERSON DOS SANTOS
MORONARI e SHEILA MARIANA DE CASTILHO. O contraente é
brasileiro, solteiro, pedreiro, com vinte e oito (28) anos de idade,
natural de Alvorada do Oeste-RO, nascido aos vinte e seis dias do
mês de outubro do ano de um mil e novecentos e oitenta e nove
(26/10/1989), residente e domiciliado à Av. Marechal Rondon, nº
4840, fundo, Bairro Centro, neste município de Alvorada do OesteRO, filho de; JOÃO MORONARI e de MARLENE DOS SANTOS,
brasileiros, ele divorciado, agricultor, residente e domiciliado no
município de Nova Mamoré/RO, ela solteira, do lar, residente
e domiciliada no distrito de Vista Alegre do Abunã, município de
Porto Velho/RO. A contraente é brasileira, solteira, advogada,
com trinta e sete (37) anos de idade, natural de Florianópolis-SC,
nascida aos vinte e três dias do mês de março do ano de um mil
e novecentos e oitenta e um (23/03/1981), residente e domiciliada
à Rua Monteiro Lobato, nº 4523, Bairro Centro, neste município
de Alvorada do Oeste-RO, filha de: JOEL JOSÉ DE CASTILHO e
de RITA DE CÁSSIA NUNES DE CASTILHO, brasileiros, casados,
aposentados, residentes e domiciliados à Rua Monteiro Lobato, nº
4523, Bairro Centro, neste município de Alvorada do Oeste/RO.
Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o nome de
CLEBERSON DOS SANTOS MORONARI.Que após o casamento,
a declarante, continuou a adotar o nome de SHEILA MARIANA
DE CASTILHO. Se alguém conhecer impedimentos, oponha-o na
forma da Lei. Lavro o presente para ser registrado em livro próprio
e afixado, em Cartório, no lugar de costume.
Alvorada do Oeste-RO, 27 de julho de 2018.
Thais Apoliana Souza
Tabeliã Registradora/Interina

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA - RONDÔNIA
LIVRO D-041 FOLHA 275 TERMO 013975
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 13.975
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: Ele: THIAGO SÁ JORDÃO, solteiro, com vinte e
oito (28) anos de idade, de nacionalidade brasileiro, engenheiro
civil, natural de Colorado do Oeste-RO, onde nasceu no dia 29
de maio de 1990, residente e domiciliado na Av. Leopoldo Peres,
3439, Centro, em Vilhena-RO, , filho de ADALMARIO ALBINO
JORDÃO e de GERALDA MARIA DE JESUS SÁ JORDÃO; Ela:
JÉSSICA FREITAS DE OLIVEIRA, solteira, com vinte e cinco (25)
anos de idade, de nacionalidade brasileira, engenheira civil, natural
de Pouso Alegre-MG, onde nasceu no dia 21 de abril de 1993,
residente e domiciliada na Av. Leopoldo Peres, 3439, Centro, em
Vilhena-RO, , filha de JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA e de DURCE
SOARES DE FREITAS. Determinando que o regime de bens a viger
a partir do mesmo seja o de Comunhão Parcial de Bens. Que após
o casamento, o declarante, continuou a adotar o nome de THIAGO
SÁ JORDÃO. Que após o casamento, a declarante, continuou a
adotar o nome de JÉSSICA FREITAS DE OLIVEIRA. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume
e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Vilhena-RO, 27 de julho de 2018.
Jefferson Ouribes Flores
Oficial Registrador

COMARCA DE SANTA LUZIA D´OESTE
Santa Luzia D´Oeste
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Estado de Rondônia,
Comarca de Santa Luzia D’Oeste, Cartório de Serviço Registral e
Notarial, Rua Dom Pedro I, 2426 Fone (069) 3434-2505 76950000 Cx P 02, Santa Luzia D’Oeste/RO. EDITAL DE PROCLAMAS
Nº 002123 D-007 Fls 023. Faço saber que pretendem se casar
HEBERTH RICHERS GOMES DE ALMEIDA e DÉBORAH
CAROLINY BORGES NEVES, para o que apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, II, III e IV, do Código
Civil Brasileiro. Ele é natural de Rolim de Moura/RO, nascido a 09
de março de 1997, de profissão laminados, residente e domiciliado
na Rua Dom Pedro I, 2447, Setor 01, em Santa Luzia D’Oeste/
RO, filho de ROBERTINO GOMES PEREIRA e de VALDINEIDE
LOPES DE ALMEIDA PEREIRA. Ela é natural de Rolim de Moura/
RO, nascida a 03 de janeiro de 2001, de profissão estudante,
residente e domiciliada na Rua Dom Pedro I, 2447, Setor 01, em
Santa Luzia D’Oeste/RO, CEP: 76.950-000, filha de DOUGLAS DA
COSTA NEVES e de EDEOZINA BELARMINA BORGES NEVES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em lugar de costume e
enviada cópia para ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico
(www.tjro.jus.br Ato lavrado em consonância com o que dispõem
os arts. 33, VI, 43 e 44 da Lei 6015/73, dos Registros Públicos. 27
de julho de 2018.
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Alto Alegre dos Parecis
Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Av. Tancredo de Almeida Neves, n.º 3436 – Centro, CEP – 76.952000 – Fone/Fax (69) 3643 1418.
Município de Alto Alegre dos Parecis – Comarca de Santa Luzia
D’Oeste – Estado de Rondônia.
Ana Maria Leitão Machado – Oficial /Tabeliã.
LIVRO D-005 FOLHA 003 TERMO 001603
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, II, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: HUDSON STHEFFANO PETRINO
ARNALDO e JHENIFER LOHANI KRUGUEL TRINDADE
ELE, brasileiro, Vendedor, solteiro, natural de Cacoal-RO, onde
nasceu no dia 07 de abril de 1996, residente e domiciliado na
Av. Tancredo Neves, s/n, Hotel Paraiso, Centro, em Alto Alegre
dos Parecis-RO, CEP: 76.952-000, filho de OSVALDO VIEIRA
ARNALDO e de ATAMAR ALVES PETRINO ARNALDO;
ELA, brasileira, Estudante, solteira, natural de Espigão do OesteRO, onde nasceu no dia 19 de maio de 2001, residente e domiciliada
na Av. Ceará, nº 2735, Jardim das Palmeiras, em Alto Alegre dos
Parecis-RO, CEP: 76.952-000, filha de SIDNEY ELISBERTO DE
OLIVEIRA TRINDADE e de ITATIANA KRUGUEL FERREIRA.
O Regime adotado é o da “Comunhão Parcial de Bens”.
Que após o casamento o declarante manterá o nome de HUDSON
STHEFFANO PETRINO ARNALDO e a declarante adotará o nome
de JHENIFER LOHANI KRUGUEL TRINDADE PETRINO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e enviada cópia para ser publicada no Diário da Justiça
Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Alto Alegre dos Parecis-RO, 27 de julho de 2018.
Bel. Ana Maria Leitão Machado
Tabeliã

COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
DO GUAPORÉ - RONDÔNIA
Rua Sete de Setembro, n. 4178, Cidade Alta, Cep: 76935-000,
Fone: (69) 3621 2537, E-mail: cartorio.arijoel@hotmail.com
ARIJOEL CAVALCANTE DOS SANTOS
TABELIÃO
EDITAL DE PROCLAMAS
LIVRO D-005 FOLHA 086 TERMO 000986
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes: DIEGO ALMEIDA DE JESUS, de
nacionalidade brasileira, funcionário público, solteiro, natural de
Costa Marques-RO, onde nasceu no dia 13 de dezembro de 1991,
residente e domiciliado na Rua Ayrtonn Senna, 2436, Alto Alegre,
em São Francisco do Guaporé-RO, filho de MILTON DE JESUS e
de MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE JESUS; e KATIA BENTO
BRAVIN de nacionalidade brasileira, vendedora autonôma, solteira,
natural de São Francisco do Guaporé-RO, onde nasceu no dia
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12 de dezembro de 1996, residente e domiciliada na Rua Ayrton
Senna, 2436, Alto Alegre, em São Francisco do Guaporé-RO, filha
de TARCISIO LIBERIO BRAVIN e de MARIA MARLI BENTO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em
lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.
tjro.jus.br).
São Francisco do Guaporé-RO, 27 de julho de 2018.
Arijoel Cavalcante dos Santos
Oficial Registrador

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
São Miguel do Guaporé
LIVRO D-017 FOLHA 129 TERMO 004329
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 4.329
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: FERNANDO DOS SANTOS ELLER, de
nacionalidade brasileira, lavrador, solteiro, natural de Cacoal-RO,
onde nasceu no dia 27 de julho de 1993, residente e domiciliado à
Linha 102, Km 11, Lado Sul, em São Miguel do Guaporé-RO, , filho
de CÉLIO ELLER e de NILDA ALVES DOS SANTOS; e EZENILDA
GOMES de nacionalidade brasileira, lavradora, solteira, natural de
Cacoal-RO, onde nasceu no dia 01 de março de 1991, residente
e domiciliada à Linha 102, Km 11, Lado Sul, em São Miguel do
Guaporé-RO, filha de DOMINGOS ANTONIO GOMES e de
NILCÉIA MARIA GOMES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma
da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado
em Cartório no lugar de costume, em local de fácil acesso e boa
visibilidade, pelo prazo de 15 dias dias, a partir da publicação no
Diario da Justiça do Estado de Rondônia.
São Miguel do Guaporé, 26 de julho de 2018.
Juciana dos Santos
Escrevente Autorizada
LIVRO D-017 FOLHA 129 TERMO 004329
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 4.329
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: FERNANDO DOS SANTOS ELLER, de
nacionalidade brasileira, lavrador, solteiro, natural de Cacoal-RO,
onde nasceu no dia 27 de julho de 1993, residente e domiciliado à
Linha 102, Km 11, Lado Sul, em São Miguel do Guaporé-RO, , filho
de CÉLIO ELLER e de NILDA ALVES DOS SANTOS; e EZENILDA
GOMES de nacionalidade brasileira, lavradora, solteira, natural de
Cacoal-RO, onde nasceu no dia 01 de março de 1991, residente
e domiciliada à Linha 102, Km 11, Lado Sul, em São Miguel do
Guaporé-RO, filha de DOMINGOS ANTONIO GOMES e de
NILCÉIA MARIA GOMES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma
da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado
em Cartório no lugar de costume, em local de fácil acesso e boa
visibilidade, pelo prazo de 15 dias dias, a partir da publicação no
Diario da Justiça do Estado de Rondônia.
São Miguel do Guaporé, 26 de julho de 2018.
Juciana dos Santos
Escrevente Autorizada

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/

